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THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES  
สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน 

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง 49,900.- 



 

 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30น. 
 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม – พิพิธภณัฑเรือวาซา - เมืองเกากัมลาสตัน 
01.30น.  ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบนิเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 385 

 ** คณะเดินทางตัง้แตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดูไบ  
เวลา   05.00 น. ** 

04.45น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพือ่รอเปล่ียนเคร่ือง 

08.40น. ออกเดินทางตอสู กรงุสต็อกโฮลม โดยสายการบนิการเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 
157 

 ** คณะเดินทางตัง้แตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และถงึสต็อก
โฮลม เวลา 12.15 น. ** 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – สตอ็กโฮล์ม – พิพิธภณัฑ์เรือวาซา  
วนัที� 3. สตอ็กโฮล์ม – ซิตี �ฮอลล์ – เมืองเก่ากมัลาสตนั –คาร์ลสตทั 
วนัที� 4. คาร์ลสตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร์ – ศาลาวา่การเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮนัเกท 
วนัที� 5. ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภณัฑ์เรือไวกิ �งโบราณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรือ DFDS 
วนัที� 6. โคเปนเฮเกน – ลิตเติ �ลเมอร์เมด – นํ �าพแุห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ �ง 
วนัที� 7. ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดไูบ 
วนัที� 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
 



 

 

13.10น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมือง
สต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะ
เปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธตีรวจคนเขาเมอืงและ
ศุลกากร นําทานชมกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับ
ขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอม
ดวยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทาํให
สตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหงหน่ึงของโลก กรุงสตอกโฮลม งดงามแปลกตา
ในบรรยากาศรอบๆเมืองทีต้ั่งอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคญั อาทิ อาคารรัฐสภา, 
พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวงัหลวงและพธิีเปล่ียนการดทหาร
ดานหนาของลานจตุัรัสกวาง เปนตน จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภณัฑเรือวาซา (Vasa 
Museum) เปนเรือที่ถกูกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิม
ของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน 
เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหง
หน่ึงในโลกในพพิิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี  9 
นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก
ที่สุด ในบรรดาพพิิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย และจากน้ันนําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลา
สตัน อันเปนบริเวณทีต้ั่งของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลกึ (กรณีพิพิธภณัฑ
เรือวาซา ไมสามารถเขาชมได ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิค์ืนเงินทานละ 500 บาท)  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS STHLM หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 สต็อกโฮลม – ซิตีฮ้อลล –คารลสตทั 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม (City Hall) ซึง่ใชเวลาสรางถึง 12 ป 

ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คอื Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 
ลานกอน และมงุหลงัคาดวยหนิโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทกุๆ วันที ่10 
ของเดือนธันวาคมของทกุป จะมพีิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นํา
ทานชมบริเวณเมอืงเกากมัลาสตัน อันเปนบริเวณทีต้ั่งของพระราชวงัหลวงใหทานได
ถายรูปที่ระลึก แลวนําทานขึ้นสูจุดชมววิเมอืงสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จดุชมวิว
เมือง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู

ระหวางเมอืงสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเวย เพราะ
เปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมอืงโดยกษัตริยคารลที ่9 (Karl IX) ในป
ค.ศ.1604 ช่ือเมอืงจงึเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญของ
เมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาํจังหวดั และสะพาน
หิน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 4 คารลสตัท – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร – ศาลาวาการเมืองออสโล – ถนนคารล
โจฮันเกท 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึง่เปนเมอืงหลวงทีม่คีา

ครองชีพสูงที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติทีแ่ปลกใหม ซึง่เปนธรรมชาติที่อดุม
สมบูรณ ชมอทุยานฟรอกเนอร (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วกิเกแลนด ที่ใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลัก
หินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวฎัจักรในหน่ึงชีวติของมนุษย ตรงใจกลาง
ของอุทยานเปนทีต้ั่งของรูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) 
แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว จากน้ันนําทานชมบริเวณ ดานนอกปราสาท 
Akerrus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยคุเรอเนสซองค 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึง่สรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวย

ลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ํา ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริม
ออสโลฟยอรด จากน้ันมีเวลาใหทานเดินเลนเลือกซื้อของชอปปم�ง ณ บริเวณถนนคารล 



 

 

โยฮันส เกท (Karl Johans Gate) ใหทานเลือกซื้อของฝากของที่ระลกึตามอัธยาศัย 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม RADISSON BLU ALNA หรอืเทียบเทา 

 

วันที่ 5 ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน – พิพิธภณัฑเรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera 
House – ลองเรือ DFDS 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) น้ีต้ัง

สูงตระหงานอยูบนยอดเขา เปนสถานที่จดัการแขงขันกีฬาโอลมิปกฤดูหนาวในป 1952 
จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภณัฑเรือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเกี่ยวกบัเรือไวกิง้ที่สรางจาก
ไม ในยคุคริสตศตวรรษที ่9 โดยขดุไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียงัจดัแสดง
เกี่ยวกับเคร่ืองมือในชีวติประจําวันทีม่ีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาวไวกิง้
เรือถือเปนส่ิงที่สาํคัญที่สุด เพราะชาวไวกิง้ใชเรือทัง้ในเร่ืองของการรบทาํการคาและ
ออกสาํรวจหาดินแดนใหมๆ  จนมีคาํกลาววาถาไมมีเรือไวกิง้ก็จะไมมียคุที่รุงเรืองที่สดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานถายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคญัประจําเมอืง และมี

สถาปตยกรรมที่สวยงามโดดเดนที่เหมาะแกการแวะชมถายรูปเปนที่ระลึก อีกทัง้โรง
ละครแหงชาติ (The Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝم�ง
ของออสโลใหเกิดเปนพื้นทีท่ี่มปีระโยชน และการปรับผงัการจราจรของชายฝم�งดานตัว
เมืองออสโล 

15.00น. นําทานเดินทางสูทาเรือเพือ่ลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พร่ัง
พรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษ,ีรานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ 
(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพือ่ความสะดวกของทาน) 



 

 

 
16.3น. ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) 
คํ่า รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักคางคนืบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ 

SEA VIEW) (ในกรณีทีห่องพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอ
คณะ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืคาใชจายใหทานละ 700 บาท) 
 

วันที่ 6 โคเปนเฮเกน – ลติเติ้ลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน – พระราชวังอมาเลียน
บอรก – ชอปปم�ง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

เดินทางถึง กรงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นํา
ทานเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรปูคูกับเงือกนอย(Little Mermaid) 
สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญทีม่ีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบ
ทาอยู ชมน้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) มีตาํนานเลาขานวา "เทพเจา 
ผูทรงอิทธฤิทธิ์ดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลกู
ชาย 4 คนใหเปนโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทกุวันน้ี 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําเที่ยวชม พระราชวงัอมาเลียนบอรก (Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่

ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตล
ร็อคโคโค และจะมกีารเปลี่ยนทหารยามหนาวงัทกุวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถ
เสด็จประทับอยูที่น่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซต้ีิฮอลล (City Hall) จดุ
ถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครึกคร้ืนของใจกลาง
เมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ที่ยาวที่สุดใน
โลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสดุที่ Kongens Nytorv ทีม่ีสินคาแบรนดเนมช่ือ
ดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy 
Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูทีพั่ก โรงแรม MARINA หรือเทียบเทา 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 ปราสาทโรเซนบอรก – สนามบนิ – ดูไบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg 

Castle) เปนปราสาทที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือ
สรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสาม
แหงน้ียงัเปนที่เก็บเคร่ืองเพชร มหามงกฎุ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดน
มารคต้ังแตอดีตจนถงึปจจุบันอีกดวย 

15.35น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิที่ EK 152 

23.55น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.4น. ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 376 

12.50น. 
 
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสด์ิภาพ 
 

 

************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 
THE 3 SCANDINAVIA COUNTRIES 
สวีเดน –นอรเวย – เดนมารค 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทานทาน

ละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

01-08 ธ.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,100.- 8,900.- 
29 ธ.ค.-05ม.ค. 

63 
65,900.- 65,900.- 65,900.- 36,100.- 8,900.- 

25 มี.ค.–01ม.ย. 
63 

49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.          ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีเดน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยืน่คํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
 
 
 
 



 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15วันทําการ 
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชัน้ 8) *** 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู 
และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได 

 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  



 

 

 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไม
สามารถย่ืนขอวซีาในประเทศไทยได ขอกาํหนดน้ีรวม
ไปถงึผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาตดิวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเคร่ืองประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 
 

3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
 

- กิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา
งาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 
 
 
 



 

 

 
4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 

4.1 กรณผูีเดินทางออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทัว่ไป  สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน 
กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมคีรบทุกเดือน  ในกรณทีี่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน 
STATEMENT พรอมทาํจดหมายช้ีแจง         
4.2 กรณีเปลี่ยนบญัชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทั้งเลมเกา 
–เลมใหม) 

 
4.3กรณผูีเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     4.3.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุ
ช่ือเจาของบัญชี   (ผูทีอ่อกคาใชจายให) ตองสะกดชื่อ – สกลุ ใหตรงตามหนาพาสปอรต 
และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกลุ ใหตรงตาม
หนาพาสปอรต โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกันอยางไร ฉบับ
ภาษาอังกฤษ  
     4.3.2. สําเนาหนาพาสปอรตของผูทีอ่อกคาใชจายให 
     4.3.3. สําเนาสมดุบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement  
ในขอ 3.1 
 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํา่กวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 

 
 
 
 

 



 

 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง
ขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสวีเดน 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณา 
วีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)            แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา        แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................อีเมล..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 
 
 



 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่................................... ถึงวันที่........................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย        เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย                     เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ).................................................... 
 
 
 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
       กรุณาระบุช่ือ ...................................................... 
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    ………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว            ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
 
 
 
   

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 


