
 

 

รหัสทัวร BID1903247 
ทัวรเดนมารก นอรเวย สวีเดน มหัศจรรย Scandinavia 
Countdown 2020 8 วัน 5 คืน (TG) 
โคเปนเฮเกน น้ําพุเกฟออน พระราชวังอมาเลียนบอรก ถนนสตรอยก เมืองมัลโม ขามสะพาน
โอเรซุนด ผานชม TURNING TORSO โกเธนเบิรก พิพิธภัณฑวอลโว กรุงออสโล OPERA 
HOUSE ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน สวนประติมากรรมวิกเกอแลนด พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง
โบราณ คารลสตัด ปราสาทเออเรโบร กรุงสต็อกโฮลม ศาลาวาการเมืองสต็อกโฮลม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 

เคานเตอรสายการบินไทย แอรเวย  เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเร่ือง
สัมภาระและการเช็คอิน 

วันที่สอง โคเปนเฮเกน • น้ําพุเกฟออน • รูปปم�นนางเงือกนอย • พระราชวังอมาเลียนบอรก • 
ทาเรือนูฮาวน • ชอปปم�ง ณ ถนนสตรอยก • มลัโม • ขามสะพานโอเรซุนด        
ชมเมืองมัลโม • TURNING TORSO 

ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
00.50 น. ออกเดินทางสู ราชอาณาจักรเดนมารก เมืองโคเปนเฮเกน (บินตรง) โดยสายการ

บินไทย เที่ยวบินท่ี TG 950  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมารก ผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ช่ัวโมงในชวงฤดู
หนาว)  



 

 

พบการตอนรบัอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี 
โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เปน
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของ
ประเทศเดนมารก และเปนเมืองที่ใหญ
ท่ีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย  

จากน้ัน นําทานชม น้ําพุเกฟออน (GEFION 
FOUNTAIN) รูปปم�นของเทพีนอรดิกเกฟ
ออนที่กําลังลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ที่มี
ความเช่ือวา เทพีนอรดิกเกฟออนทําการไถคราดเพ่ือใหเกิดเปนประเทศเดนมารค
น่ันเอง 
ถายรูปกับเงือกนอย (THE LITTLE MERMAID) ต้ังอยูบริเวณทาเรือริมอาว
โคเปนเฮเกน ถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนของขวัญแกกรงุโคเปนเฮเกน โดย คารล จาค็อบ
เซน บุตรชายของผูกอต้ังบริษัทเบียรคารลสเบิรก ไดมีความประทับใจจากการดู
บัลเลต เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน 
เปนอยางมาก จึงวาจางศิลปนชาวเดนมารกช่ือ เอ็ดวารด อีรกิเซน มาปم�นรูปเงือก
นอยน้ี โดยนําแบบใบหนามาจากนักเตนบัลเลตช่ือ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายท่ี
เปนหญิงเปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและท่ีน่ีไดกลายเปนสัญลักษณ
ท่ีสําคัญของเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ท่ีน่ีเปนสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถายภาพมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกเลยในแตละปจะมี
นักทองเที่ยวมากกวา 1 ลานคนมาเท่ียว เพื่อเก็บภาพคูกับรูปปم�น The Little Mermaid และ
ถาเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็หามพลาดเลยนะคะ 
 
จากน้ัน นําทานเขาชมพระราชวังอมาเลียน

บอรก (AMALIENBORG 
PALACE) เปนพระราชวังฤดูหนาว
ของราชวงศเดนมารก ต้ังอยูริมน้ํา
ทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน 
สรางขึ้นเมื่อกลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือ
เฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 
ปของราชวงศโอลเดนบวรก และใช
เปนท่ีพํานักของเหลาราชวงศ 4 
ครอบครวั ภายในจัดแสดงส่ิงของลํ้า
คาตางตางมากมาย อาทิ เชน เครื่องเพชรมหามงกุฎ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางสู ทาเรือนูฮาวน (NYHAVN) เปนเขตทาเรืออันเกาแกของโคเปนเฮเกน ต้ังอยูริมฝم�ง
ตะวันออกของตัวเมือง ตามประวติัไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรบัส่ัง
ใหสรางทาเรือใกลๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อใหสะดวกงายตอการขนยายสินคา และใช
เปนทาเรือพาณิชยสําหรับเรือจากท่ัวทุกมมุโลกมาเทียบทา ในวันอากาศดีถือเปน
ศูนยรวมของนักทองเท่ียว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันสุดหรูบน Rooftop  
จากน้ัน อิสระใหทานชอปปم�ง ณ ถนนสตรอยก (STROGET) ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในโลก 

รานบนถนนชอปปم�งสายหลักของเมืองเต็มไปดวยแบรนดดงัที่เราคุนเคยดี ตั้งแต 
Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ท่ีไมวาใครจะเขามาแลวกี่
เมืองกี่สาขา ก็ไมสามารถหยุดขาตัวเองไมใหเดินเขาไปซํ้าได แตที่นาสนใจมากกวา
คือรานของแบรนดดีไซเนอรทองถิ่นชื่อดังอยาง Wood Wood, Stine Goya, 
Henrik Vibskov ทีต้ั่งอยูบริเวณน้ีเชนกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู เมืองมัลโม (MALMÖ) เมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศสวีเดน นําทาน

เดินทางขามสะพานโอเรซุนด (THE ØRESUND BRIDGE) ซึ่งเช่ือมประเทศ
สวีเดน-เดนมารก เปนสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. (เปน
สะพาน 8 กม. และเปนอุโมงคใตทะเล 4 กม.) เปดใชเม่ือป 2000 เชื่อมตอเมือง



 

 

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารกกบัมัลโม ประเทศสวีเดน สะพานน้ีมีความสวยงาม 
โดดเดนมาก สามารถใชไดท้ังรถยนตและรถไฟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชมจัตุรัสกลางเมืองมัลโม ที่มีมาต้ังแตป ค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลางจัตุรัส
มีรูปปم�นของพระเจา Karl Gustav ท่ี 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John 
Börjeson ดานซายของจัตุรัสเปนท่ีต้ังของ Rådhuset หรือ Town Hall ศาลา
วาการเมืองสไตลดัตชเรอเนสซองสที่สรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ. 1353 ซึ่งไดช่ือวาเปน
หน่ึงในอาคารเกาแกที่สุดของเมือง ผานชม TURNING TORSO ตึกระฟ�ารูปทรง
โมเดิรนความสูง 190 เมตร ซึ่งนับเปนตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้ง
เปนตึกท่ีอยูอาศัยที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของทวปียุโรป 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก   QUALITY HOTEL VIEW 4* หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม มัลโม • โกเธนเบิรก • พิพิธภัณฑวอลโว • ยานเมืองเกา • ตลาดคริสตมาส    
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
เดินทางสู  โกเธนเบิรก (GOTHENBURG) หรือ เยอเตอบอรย 272 กม. ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3.15 ชม. เมืองที่ไดรับการขนานนามวา “Little London” เมืองตน
กําเนิดแบรนดรถช่ือดังอยาง วอลโว (Volvo)  เปนเมืองใหญเปนอันดับ 2 ของ
ประเทศสวีเดน และเปนเมืองใหญเปนอันดับ 5 ของกลุมนอรดิก ต้ังอยูทาง
ตะวันตกเฉียงใตของสวีเดน เมืองตัง้อยูปากแมน้ําเยอตาซึ่งเปนที่ลุมน้ําไหลกลับสู
ทะเลท่ีใหญที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย โกเธนเบิรกเปนเมืองทาทางทะเลท่ีใหญที่สุด
ในกลุมนอรดกิ มีการทําประมงสงรถยนตและผลิตภัณฑไมเปนสินคาสงออก 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานเขาชมพิพิธภัณฑวอลโว (VOLVO MUSEUM) สถานท่ีจัดแสดงเรื่องราว

ของวอลโว บริษัทรถที่เปนความภูมิใจของคนสวีเดนต้ังแตยุคบิกเบกิจนมาถึง
ปจจุบัน จดุเร่ิมตนของวอลโวท่ีเร่ิมตนมาจากโรงงานผลิตลูกปน กอนท่ีจะมาผลิต
รถยนตโดย มร.อัสซาร กาเบรียลสัน และ มร.กุสตาฟ ลารสัน สองผูกอต้ัง ภายใน
พิพิธภัณฑจําลองหองทํางานของสองผูกอต้ังเอาไวใหชมกัน นอกจากน้ียังมีคอล
เล็กช่ันรถยนตวินเทจที่หาชมยาก รถยนตตนแบบท้ังที่ไดนํามาสรางจริง และบาง
รุนที่เปนแคโมเดล ตลอดจนการพัฒนารถยนต-เครื่องยนตในอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ท้ังแทรกเตอร รถดบัเพลิงไปจนถึงเครื่องบิน 
หมายเหตุ : หากไมสามารถเขาชมพิพิธภัณฑวอลโวได เน่ืองจากเปนชวงเทศกาลป
ใหม ทางพิพิธภัณฑอาจไมเปดใหเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
การเดินทางเปนสถานทีอ่ื่นทดแทน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชมยานเมืองเกา (GOTHENBURG OLD TOWN) มช่ืีอเรียกวา HAGA 
เปนท่ีต้ังจัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท (GUSTAV ADOLF’S) เคยเปนที่รูจักในช่ือ 
“Stortorget” แปลวา “จัตุรัสใหญ” ภายหลังเมื่อมีการนํารูปปم�นขนาดใหญของ
กษัตริยกุสตาฟ อดอฟท (Gustavus II Adolphus) มาต้ังไวในป ค.ศ.1854 จงึ
เปลี่ยนชื่อจตุรัสตามช่ือของกษัตริยกุสตาฟ อดอฟท จตุรัสแหงน้ีเหมาะสําหรับการ
น่ังดื่มกาแฟสบายๆ หรือเดินชมถนนที่สําคัญรอบๆ ผานชมศาลากลางเมือง 
(KRONHUSET) อาคารสไตลดัตชทีม่ีความเกาแกและสวยงาม เปนศูนยกลาง
ของงานฝมือช้ันสูง ดานในเปนพิพิธภัณฑ สวนดานหลังเปนหางสรรพสินคา
ทันสมัยช่ือวา Nordstan เดินเลนจัตุรัสโกตา (GÖTAPLATSEN) อีกหน่ึงจัตุรัส
หลักของเมืองโกเทนเบิรก เปนที่ต้ังของรปูปم�นโพไซดอน ดานหลังเปนถนน 
Avenyn ที่เต็มไปดวยรานคาและบาร 

จากน้ัน นําทานสู ตลาดคริสตมาสโกเธนเบิรก (THE CHRISTMAS MARKET) ฟงเพลง
คริสตมาสจากคณะนักรองประสานเสียงที่มาชวยขับกลอมใหเวลาชวงน้ีมคีวามสุข
สันตด่ังตองมนตแหงเหมันต และจะไดกลิ่นหอมของไสกรอกยาง กวางอบ และไวน
เครื่องเทศ (Glögg) มกีารประดับตกแตงอยางอลังการ บัลเลตบนลานน้ําแข็ง และ
ไฟประดับสวางไสวกวา 5 ลานดวงแบบไมตองงอดวงอาทิตย เพลิดเพลินจนนึกวา
กําลังอยูในเมืองนิทาน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลาดคริสตมาสท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวีเดน มีความสวยงามท่ีสุดคือชวงฤดูหนาว 

แมวาในฤดูน้ีจะมีแดดออกในตอนกลางวันชวงเวลาสั้นๆ แตในเมืองก็สองสวางดวยแสงไฟ
เทศกาลจํานวนกวาลานดวงใหไดชมกันแบบจุใจ  
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  QUALITY HOTEL 11  4* หรือเทียบเทา 
 

วันที่ส่ี โกเธนเบิรก • ออสโล • โอเปราเฮาส • ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน • สวนวกิเกอ
แลนด • พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง  

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
เดินทางสู กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแหงนอรเวย มีอายุกวา 1,000 ป ต้ังแตสมัยไวกิ้ง

เรืองอํานาจ เมืองสวยในเขตชายฝم�งทะเลแบบฟยอรดของยุโรปเหนือ ท่ีมี
บรรยากาศงดงามดวยเกาะเล็กเกาะนอยท่ีมีอยูมากมาย 290 กม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชม. 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเที่ยวชมกรุงออสโล ถายรูปกับโอเปราเฮาส (OPERA HOUSE) แลนด
มารคสําคัญ เปนศูนยวฒันธรรมท่ีใหญที่สุดในนอรเวย เปนท่ีต้ังของคณะอุปรากร
และบัลเลตระดับชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สรางจากกระจกและหินออนขนาด
ใหญสไตลโมเดิรน มดีีไซนแปลกสะดุดตาไมเหมือนกับที่อ่ืนในโลก ออกแบบใหดู
เหมือนธารน้ําแข็งยักษโผลข้ึนมาจากน้ํา และมีสะพานท่ีลาดเอียงสีขาวโพลน 
ถายรูปกับ AKERHUS CASTLE และ ROYAL PALACE สถานสําคัญประจํา
เมือง และมีสถาปตยกรรมที่สวยงามโดดเดนท่ีเหมาะแกการแวะชมถายรูปเปนที่
ระลกึ ถายรูปกับลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (SKI JUMPING 
HOLMENKOLLENBAKKEN) เปนลานกระโดดสกีขนาดใหญ ท่ีสามารถบรรจุ
ผูชมไดถึง 30,000 คน และยังไดรับรองมาตรฐานจาก สหพันธสกีนานาชาติ 
(FIS) เพื่อใชเปนสถานท่ีจัดการแขงขันสกีในชวงเทศกาล ซึ่งลานกระโดดสกีแหงน้ี
ถูกใชในการแขงขัน สก ี(Holmenkollen Ski Festival) ต้ังแตป ค.ศ. 1892 
และในป ค.ศ. 1980 ก็ไดเขาเปนสวนหน่ึงของสถานที่ท่ีใชแขงขันสกีระดับโลก 
(FIS Ski Jumping World Cup)  
ชมสวนประตมิากรรมวกิเกอแลนด (VIGELAND SCULPTURE PARK) ต้ังอยู
ในเขตอุทยาน FROGNER เปนสวนประติมากรรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดดเดนไป
ดวยผลงานรูปแกะสลักหินและรูปหลอสําริดจํานวนมากกวา 200 ช้ินงาน ที่นาท่ึง
คือ ผลงานท้ังหมดน้ันสรรสรางโดยศิลปน GUSTAV VIGELAND เพียงคนเดียว 
แสดงใหเห็นถึงความทุมเทของตัวศิลปนเปนอยางมาก โดยใชเวลาในการสรางรวม 
22 ปเลยทีเดียว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดง

เกี่ยวกับเรือไวกิ้งท่ีสรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจากรอบๆ 
ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกบัเครื่องมือในชีวติประจาํวันที่มีอายุ
เกาแกกวา 1,000 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             หน่ึงในไฮไลทของการเท่ียวออสโล พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง 
(THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานที่จัดแสดงประวัติความเปนมาของหนึ่งในพาหนะช้ิน
สําคัญที่สุดของโลก 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  RADISSON BLU SCANDINAVIA OSLO 4* หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา ออสโล • คารลสตัด • โบสถประจําเมือง • เออเรโบร • ปราสาทเออเรโบร • 

พิพิธภัณฑกลางแจงวาดเคอพิง • สต็อกโฮลม   
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
เดินทางสู คารลสตัด (KARLSTAD) 218 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 เมืองสวยริม

ทะเลสาบแวนเนิรน เมืองเกาท่ียังคงเห็นบรรยากาศแบบาชนบทด้ังเดิมที่ชาวเมือง 



 

 

(นอรดิก) อาศัยมาแตโบราณกาลกวา 1,000 ป เมืองน้ีจึงมวีิวสวยทั้งภูเขา 
ทะเลสาบและป�าไมท่ีอุดมสมบูรณ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานแวะถายรูปบริเวณรอบนอก โบสถประจําเมือง (KARLSTAD 

CATHEDRAL) โบสถสีขาวสไตลบารอคที่ตั้งโดดเดนใจกลางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู เออเรโบร หรือ เออเรอะบรู (OREBRO) 109 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 

ชม. เมืองแหงปราสาทป�อมปราการยุคกลาง เปนหน่ึงในประเทศที่อยูเหนือสุดของ
โลก แตกลบัมีภูมิอากาศแบบอบอุน เน่ืองจากอิทธิพลของกระแสน้ําอุนกัลฟ�สตรีม 
ทางตอนเหนือของอารกติกเซอรเคิล พระอาทิตยไมตกดินเลยในบางชวงของฤดู
รอน และแทบไมสามารถเห็นไดในฤดูหนาว นอกจากน้ียังถือวาเปนอีกหน่ึง
ศูนยกลางทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมทีม่ีความเกาแกที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่ง
เปนอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดานการทองเท่ียวของประเทศสวีเดน นําทานแวะ
ถายรูปปราสาทเออเรโบร (OREBRO CASTLE) ต้ังอยูบนเกาะเล็กๆ บนแมน้ํา
สวารตาน (Svartan River) โดยสวนท่ีเปนหอคอยน้ันถือวาเปนสวนที่เกาแกท่ีสุด
ของปราสาท ถูกสรางข้ึนในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที ่13 พื้นที่บางสวนของ
ปราสาทยังมีการเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชม พรอมท้ังยังมีการจัดแสดงศิลปะ, 
การแสดงดนตร,ี รานอาหาร, การจัดนิทรรศการ, ทัวร, ประชุม, และอ่ืนๆ อีกเปน
จํานวนมาก 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลางแจงวาดเคอพิง (WADKOPING OPEN AIR 

MUSEUM) ท่ีมีเอกลักษณอันโดดเดนและสะดุดตาน้ันก็คือ บานไมเกาแกตั้งแต
ศตวรรษท่ี 18-19 ซึ่งถือวาเปนศูนยรวมของอาคารและส่ิงกอสรางท่ีมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตรของเมืองเออเรบรู และมีลักษณะสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคาร
สรางจากไมและทาสีสีแดงหรือสีอิฐเม่ือเวลาสะทอนกับผืนน้ําจะใหภาพที่สวยราว
กับภาพวาดเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางสู  กรุงสต็อกโฮลม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน 202 กม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม. เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนาน
นามวา “ราชินีแหงทะเลบอลติก” ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะ โอบลอม
ดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให
สต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก งดงามแปลกตาใน
บรรยากาศรอบเมืองทีต้ั่งอยูบนพ้ืนน้ํา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก  QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่ก คาลสตัท • สต็อกโฮลม • พระราชวังหลวง • ศาลาวาการ • สถานีรถไฟใตดิน • 

แกมลาสแตน 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานชมเมือง สต็อกโฮลม (STOCKHOLM)  
 แวะถายรูปกบัพระราชวังหลวง (ROYAL PALACE) บริเวณแถบพระราชวงั มี

ตรอกซอกซอยตางๆ เต็มไปดวยรานคามากมายใหทานไดชอปปم�ง ไมวาจะเปนราน
กาแฟ รานอาหาร รานของขายที่ระลึก  

 
 
 
 
 
 
 
4 

นําทานเขาชมศาลาวาการเมืองสต็อกโฮลม (STOCKHOLM CITY HALL) ศาลา
วาการเมืองสต็อกโฮลม ใชเวลาสรางถงึ 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของ
สวีเดน คือ RAGNAR OSTBERG สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุง



 

 

หลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกวันท่ี 10 ของเดือน
ธันวาคมของทุกป จะมพิีธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (NOBEL PRIZE) 

เดินทางสู สถานีรถไฟใตดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสต็อกโฮลม (STOCKHOLM METRO) 
เสมือนเปนพิพิธภัณฑศิลปะใตดนิท่ีใหญ และยาวที่สุดในโลก เปดใหบริการในป 
ค.ศ. 1950 ปจจุบันมีจํานวน 100 สถานี โดยเปนสถานีใตดิน 47 สถานี และ
ยกระดับ 53 สถานี มจีํานวน 10 เสนทาง จัดเปนกลุมสาย 3 กลุม ไดแก กลุม
สายสีน้ําเงิน แดง และเขียว มรีะยะทางยาวกวา 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซ่ึงแตละ
สถานี จะมีความเปนเอกลักษณ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแตงดวยสีสันสดใส ลวดลาย
สวยงาม ทั้งสวย ท้ังนาต่ืนตาต่ืนใจ ถกูสรางสรรคโดยศิลปนกวา 150 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน อิสระชอปปم�งยานแกมลาสแตน (GAMLA STAN AREA) เปนยานเมืองเกาท่ีอยู

มาต้ังแตศตวรรษที่ 13 เปนอีกที่หน่ึงที่ผูมาเยือน Stockholm กม็ักจะแวะมา 
"Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลวา เมืองเกา ท่ีน่ีมีมาต้ังแตสมยัเร่ิมกอต้ัง
เมืองสตอกโฮลม เปนสวนที่เกาแกและลํ้าคาทางประวัติศาสตรมากที่สุดในเมือง
เลยทีเดียวผสมผสานกับความทันสมัยเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด สต็อกโฮลม • สนามบินสต็อกโฮลม       
ไ (เชา/-/-) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
10.30 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู สนามบินสต็อกโฮลม-อารลันดา เพ่ือเดินทางกลับ

สูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน 
13.30 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 961 
วันที่แปด กรุงเทพฯ  
05.45 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิ

รูลืม  
********************* 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนา โดยทางบริษทัฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปน
สําคัญ 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ 

เด็กอายุ 2-
11 ป (มี
เตียง) 

เด็กอายุต่ํา
กวา 2 ป (ไม

มีเตียง) 
พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

29 ธ.ค. 62 5 ม.ค. 63 TG950/TG961 75,900 74,900 73,900 9,500 

** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป ** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ช้ันธุรกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพ่ิมเงินจากราคาเดิม ** กรุณา
เช็คกับทางเจาหนาท่ีคะ ** 90,000 – 120,000 
ในกรณีลูกคามีต๋ัวแลว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 18,000 

 
อัตราคาบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยดั Economy Classไป-กลับพรอมกรุป (BKK-CPH/ARN-
BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก. กระเป�าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ตอ 

1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของนาหนักกระเป�าการสะสม
ไมลหรืออ่ืนใดที่เปนประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศน้ันๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 



 

 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาวีซาเชงเกน 3,500 บาท/ทาน 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท-โทรสาร, 

อินเตอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมอืงไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษทัฯ 

 คาทิปไกด หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป 8 วัน 800 
บาท/ทาน  



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ
เล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมดัจํา 30,000 บาท สวนท่ี
เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมฉิะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงิน
คามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงิน
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ 
เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไม
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ไดตามความเปนจริง 

5. กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัว
รถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางที่ระบุไว 
เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ีทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว 
รบกวนสอบถามทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOOPY หนาพาสปอรตและใบกรอก
ขอมูลคํารองในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการย่ืนวีซา 
8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทานไมได
รับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูต ใหถือเปน
การยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 



 

 

9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจาก
สถานฑูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
  



 

 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บรษัิทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพัก
แบบ 3 เตียงเลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเด่ียวดวยตัวทานเอง 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว 
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมตดิกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ํา 
จะมีบรกิารเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทาน้ัน 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรบัปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอาจ

แกไขได  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู

มีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บรษิทัฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการ
บินยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธ
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ัง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติ



 

 

ทางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับใน
เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, 
Extra Flight จะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฏเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน (ประเทศสวีเดน) 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา *** 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน และมีหนาวางไมนอยกวา 3 หนา  
ถามีหนังสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับวีซาจากประเทศในกลุมเชงเกน หรือวีซาประเทศ
อ่ืนๆ ใหทานแนบมาดวย (หนังสอืเดินทางธรรมดา เลมสเีลือดหมูเทาน้ัน) 

2. รูปถายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม
เกิน 3 เดือน หามถายดวยตัวเอง   
รูปจะตองเปนภาพหนาตรง กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน 
และมองเห็นหูทั้งสองขาง  หามสวมแวนหรือเครื่องประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส  หามสวมแวน และหามตกแตงภาพจาก
คอมพิวเตอร โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ท่ีทานเคยไดรับ
ยอนหลงัไป 6 เดือน หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาที่เกิน 6 เดือนแลว ทานตอง
ถายรูปใหม และโปรดเลือกเส้ือผาที่ไมซํ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่องรูปถาย
มาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูปและตองมาแสดง
ตัวใหมในการย่ืนวีซา 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกท่ีมีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 
5. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ, เปลี่ยนนามสกุล 
6. ใบสมรส, ใบหยา, สูติบัตร (เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป)  
7. หลักฐานการทํางาน 



 

 

 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผู
ประกอบกิจการ ประทบัตราฯ และเซน็รับรองทุกหนา (คัดลอกไวไมเกิน 1 เดือน
นับจากวันที่ยื่นวีซา) แปลเปนภาษาอังกฤษ  

 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยท่ีมีช่ือผูเปนเจาของรานคา 
(ทพ.4), (พค.0403) 

 กรณีผูเดินทางเปนพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรับรองการทํางานฉบับ
ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขที่พาสปอรต ตามพาสปอรต ตําแหนง 
เงินเดือน ระยะเวลาวาจาง วันที่ไดรบัอนุมติัใหลา (ใหใช “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไมตองระบุชื่อสถานทูตในการย่ืน) 

 กรณีท่ีเปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีสังกัด (มีอายุไมเกิน 1 
เดือนนับจากวันที่ยื่นวซีา) เปนภาษาอังกฤษ 

 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถาม)ี ตองแนบ
สําเนาบัตรขาราชการบําเหน็จบํานาญ 

 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษา
อยู และระบุช้ันปท่ีศึกษา เปนภาษาอังกฤษ (มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ียื่นวี
ซา) 

 อาชีพอิสระ : โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวช้ีแจงสถานะและรายไดของตัวเองเปน
ภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตท้ังน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาทีรั่บยื่นเทาน้ัน 
** หลักฐานการทํางาน/การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัด
ยืน่วีซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตอง สะกด ช่ือ-นามสกลุ ใหถูกตอง
ตามหนาหนังสอืเดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยืน่ได 
** 

** ในกรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ** 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ : เดินทางตองยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 กรณีเด็กเดินทางกับบคุคลอ่ืนท่ีไมใชบดิาและมารดา บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดง

ความยินยอม ซึ่งออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอ เทาน้ันและใหระบุวา ยินยอมใหเด็ก
เดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), 
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

 กรณีเด็กเดินทางกับบดิา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการ
เขตหรืออําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบดิา (ระบุช่ือบดิา) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 



 

 

 กรณีเด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยที่วาการ
เขตหรืออําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบช่ืุอ
มารดา) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 ในกรณีที่บดิามารดาไดแยกทางกัน จําเปนทีบิ่ดา หรือ มารดาจะตองแสดงหนังสือ 
ปกครองบุตรท่ีถกูตองทางกฏหมาย (ป.ค. 14) พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ หรือ ถาใน
กรณีทะเบียนหยา ระบชัุดเจนวา ผูเยาว อยูอํานาจการปกครอง ของบิดา หรือ มารดาก็
ใชแทนกันได พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ พรอมใบสูติบัตรของผูเยาว เพ่ือใชในการเช่ียม
โยงความสัมพันธ 

8. หลักฐานทางการเงิน   
สําเนา BOOK BANK สวนตัวยอนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน 
(Bank Guarantee)  ซึ่งจะตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน ดังน้ี 
● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบสุถานทูต) โดยตองเปนฉบับจริงและระบุ
จํานวนเงินมี ซึ่งจะตองออกจดหมายมาไมเกิน 30 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา พรอมทั้ง
สําเนา BOOK BANK ยอนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือตองมี 6 หลักขึ้นไป ตอ 
1 ทาน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปจจุบันท่ียื่นวีซา (ตองมีการเขาออกของเงิน
สมํ่าเสมอ หาม!!! ทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซา
เด็ดขาด!) 
● กรณีเงินฝากประจํา ท่ีไมสามารถปรับยอดได ทานตองขอหนังสือรับรองทางการเงิน
จากทางธนาคาร (Statement) โดยใหธนาคารระบุวาทานมีเงินคงอยูในบัญชีฝาก
ประจํา (ออกจดหมายรบรองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และในการขอหนังสือรับรองตองมี
อายุไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ไดคิวย่ืนวีซา และ ใหแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา
ยอนหลังมาดวย 
(สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 
 ในกรณีท่ีมีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
● หนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูท่ี

ออกคาใชจายให) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของ
บัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต 
โดยจะตองระบุความสมัพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกันอยางไร ฉบับภาษาอังกฤษ 



 

 

● หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน, 
สําเนาทะเบียนสมรส 
        -  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสและไมมีบุตร ไมสามารถรับรอง

คาใชจายใหกันได 
- ปู�, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได 

●  กรุณาแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ของผูรับรองคาใชจายพรอมทั้ง
อัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปจจุบัน (ไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวซีา)และหนังสือ
รับรองเงินฝากท่ีออกใหโดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตองระบุช่ือผูเดินทาง ท่ี
ตองการจะรับรองคาใชจาย 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันท่ีตองสแกนลายน้ิวมือ  
 บัตรประชาชน / ทะเบียน / ทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนช่ือ เปล่ียนนามสกุล / สูติบัตร 

(กรณีอายุต่ํากวา 18 ป) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกบับัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ หรอื ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาที่กําหนด         
 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
 การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน

เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆ ท้ังสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิด
เบียน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 



 

 

แผนที่ของตึก TRENDY OFFICE BUILDDING (ศูนยยื่น VISA สวีเดน) 

การเดินทางท่ีสะดวก =  สถานี  BTS  นานา , MRT  สุขุมวิท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ขอมูลคํารองขอยื่นวีซา  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกขอมลูใหครบถวนทุกขอ เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
ชื�อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหน้า

พาสปอร์ต) 
ชื�อ- นามสกุล (กรณีที�เคยมีการเปลี�ยนชื�อ – 

นามสกุล)………………………………………………….…………………………………… 

สถานะภาพ :  แต่งงาน/MARRIED    โสด/UN MARRIED   หย่าร้าง/DIVORCE     สมรสไม่ได้จดทะเบียน    หม้าย  
ศาสนา/RELIGION  

..........................................................................................................................................................................................................................        
ที�อยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที�................  ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง

...................................... 
อําเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  รหัสไปรณีย์ 

..................................... 
เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * 

.................................................................................................. 
ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 
ชื�อสามี/ภรรยา .................................................................................. วันเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ

...................................... 
สถานที�เกิด......................................................................... อายุ ..................................    เบอร์โทร 

............................................................... 
                วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี�ยนสถานภาพ   (สมรส, หย่า ฯลฯ) 
.......................................................................................................................... 
                มีบุตร จํานวน ........................................... คน  

�. ชื�อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที�เกิด
......................................................... 

�. ชื�อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที�เกิด
......................................................... 

�. ชื�อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที�เกิด
......................................................... 



 

 

มีพี� หรือ น้อง รวม ......................................... คน  
�. ชื�อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด 

.......................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที�อยู่ปัจจุบัน

....................................................................................................................................... 
�. ชื�อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด 

........................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที�อยู่ปัจจุบัน

........................................................................................................................................ 
�. . ชื�อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด 

......................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที�อยู่ปัจจุบัน

........................................................................................................................................ 
ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 
ระดับการศึกษา ....................................................... สถานที�จบการศึกษา 

...................................................................................................... 
 
ประวัติการทํางาน (PROFESTION INFORMATION) 
อาชีพ/OCCUPATION : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื�อบริษัท / EMPLOYER’S NAME : 

………………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะงานที�ทํา 

................................................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรติดต่อ : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที�อยู่/ADDRESS : .......................................  หมู่ที�................  ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง
...............................................            
อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด .........................................................  รหัสไปรณีย์ 
............................................................. 



 

 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน � ปี หรือ ไม่ 
...................................................................................................................................... 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน � ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร
...................................................................................................................  

วันที�เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น 
................................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที�ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  
หากเคยถูกปฏิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถกูปฏิเสธ  

................................................................................................................................................. 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั�งนี�      ออกค่าใช้จ่ายเอง   มีผู้ออกใช้จ่ายให้  
โปรดระบุชื�อผู้ที�ออกค่าใช้จ่ายให้ 

........................................................................................................................................................................ 
ความสัมพนัธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  

................................................................................................................................................................... 
ชื�อ/นามสกุล ผุ้ติดต่อที�ไทย (ภาษาอังกฤษ) 

........................................................................................................................................................ 
ที�อยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที�................  ตรอก/ซอย............................................  ตําบล/แขวง
............................................ 
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด ..................................................  รหัสไปรณีย์ 
........................................................... 
เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL: 

........................................................................................................... 
 

 


