
 

 

รหัสทัวร B2B2000164 
ทัวรสแกนดเินเวยี สวีเดน –นอรเวย – เดนมารก 8วนั 5คืน (EK) 
สต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา – เมืองเกากัมลาสตัน – ซิต้ีฮอลล – คารลสตัท - ออสโล – 
อุทยานฟรอกเนอร – ศาลาวาการเมืองออสโล – ถนนคารลโจฮันเกท - ลานกระโดดสกี โฮเมนโค
เลน – พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera House – ลองเรือ DFDS- โคเปนเฮเกน – 
ลิตเต้ิลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน – พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปم�ง - ปราสาทโร
เซนบอรก 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
 
22.00น. 
 
 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สตอ็กโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา - เมืองเกากัมลาสตัน 
 
01.05 น. 

 
ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 385 

 

คณะเดินทางวันที่ 27 เม.ย.-03 พ.ค. 63 และ 19 – 26 พ.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 
01.15 น. และถึงดูไบเวลา 04.45 น.  
คณะเดินทางวันที่ 02-09 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา 
04.45 น.  

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.30 น. ออกเดินทางตอสู กรุงสตอ็กโฮลม โดยสายการบินการเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 157 

 คณะเดินทางวันที่ 27 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงสต็อก
โฮลม เวลา 13.10 น. 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – สตอ็กโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา – เมืองเก่ากมัลาสตนั 
วนัที� 3. สตอ็กโฮลม์ – ซิตี �ฮอลล ์– คารล์สตทั 
วนัที� 4. คารล์สตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่การเมืองออสโล – ถนนคารล์โจฮนัเกท 
วนัที� 5. ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภณัฑเ์รือไวกิ �งโบราณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรือ DFDS 
วนัที� 6. โคเปนเฮเกน – ลิตเติ �ลเมอรเ์มด – นํ�าพแุหง่ราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ – ชอ้ปปิ�ง 
วนัที� 7. ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบนิ – ดไูบ 
วนัที� 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
 



 

 

12.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงทาอากาศยานสตอ็กโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมือง
สตอ็กโฮลม ประเทศสวีเดน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานชมกรุงสตอ็กโฮลม (Stockholm) เมืองหลวง
ใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามท่ีสุดใน
สแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 
14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake 
Malaren) ทําใหสตอ็กโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม 
งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ต้ังอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคาร
รัฐสภา, พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการด
ทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง เปนตน จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา 
(Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวน
เดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน 
เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหง
หน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกบัเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ 
ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกบัเรือวาซา  พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากที่สุด ใน
บรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย และจากน้ันนําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อัน
เปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรปูที่ระลึก  
(กรณีพิพิธภัณฑเรือวาซา ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทาน
ละ 500 บาท)  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS STHLM หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 สตอ็กโฮลม – ซิตี้ฮอลล –คารลสตัท 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสตอ็กโฮลม (City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป 
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 



 

 

ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 
ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นํา
ทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบรเิวณที่ต้ังของพระราชวงัหลวงใหทานได
ถายรูปที่ระลึก แลวนําทานขึ้นสูจุดชมวิวเมืองสต็อกโฮลมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิว
เมือง 

 
 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองคารลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเลก็ๆ ริมทะเลสาบอยู
ระหวางเมืองสต็อกโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปน
เมืองผานระหวางสองเมืองใหญนี ้สรางเมืองโดยกษตัริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในปค.ศ.
1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญของเมือง 
สรางขึ้นเม่ือป 1730 จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหิน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

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

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึ่งเปนเมืองหลวงที่มีคา
ครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวาง
เสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซ่ึงเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ชม
อุทยานฟรอกเนอร (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรปูสลักหินแกรนิต และ
ทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวติของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปน
ที่ต้ังของรูปแกะสลักชิน้โบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลัก
แกรนิตเพียงแทงเดียว จากนั้นนําทานชมบริเวณ ดานนอกปราสาท Akerrus งาน
สถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค 
 

 
 
 

 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงามดวย

ลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ํา ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริม
ออสโลฟยอรด จากนั้นมีเวลาใหทานเดินเลนเลือกซื้อของชอปปم�ง ณ บริเวณถนนคารล โย
ฮันส เกท (Karl Johans Gate) ใหทานเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม RADISSON BLU ALNA หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 5 ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera 
House – ลองเรือ DFDS 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) น้ีตั้ง
สูงตระหงานอยูบนยอดเขา เปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวในป 1952 
จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจาก
ไม ในยุคคริสตศตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัดแสดง
เกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาวไวกิ้ง
เรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือท้ังในเรื่องของการรบทําการคาและออก
สํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานถายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคัญประจําเมือง และมี

สถาปตยกรรมท่ีสวยงามโดดเดนที่เหมาะแกการแวะชมถายรูปเปนทีร่ะลึก อีกทั้งโรงละคร
แหงชาติ (The Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรบัปรุงบริเวณชายฝم�งของ
ออสโลใหเกิดเปนพื้นที่ท่ีมีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝم�งดานตัวเมือง
ออสโล 

15.00 น. นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่ง
พรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษ,ีรานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ 
(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคนืบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของทาน) 



 

 

 
 
16.30 น. 

 
ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ 

SEA VIEW) (ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอ
คณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ 700 บาท) 
 

วันที่ 6 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอรเมด – นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน – พระราชวังอมาเลียน
บอรก – ชอปปم�ง 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นําทาน
เท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงือกนอย(Little Mermaid) สัญลักษณ
ของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู ชม
นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรง
อิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 
คนใหเปนโคเพ่ือไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันนี ้



 

 

 
 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย นําเท่ียวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก (Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่
ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อค
โคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จ
ประทับอยูท่ีน่ี จากนั้นใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิต้ีฮอลล (City Hall) จุดถายรูป
สวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครกึคร้ืนของใจกลางเมือง ชอป
ปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ท่ียาวที่สุดในโลก เริ่มจาก
ศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมช่ือดัง อาทิ Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, 
Gucci, Burberry ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MARINA หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 7 ปราสาทโรเซนบอรก – สนามบิน – ดูไบ 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg 
Castle) เปนปราสาทที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือ
สรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสาม
แหงน้ียังเปนที่เก็บเครือ่งเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดน
มารคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอีกดวย 

15.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 152 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 
03.40 น. 

 
ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 376 

 คณะเดินทางวันที่ 02-09 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 
13.15 น.  

12.50 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
THE 3 SCANDINAVIA COUNTRIES สวีเดน –นอรเวย – เดนมารก 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดีย่ว
เพิ่ม 

ทานละ 

25 มี.ค.–01 
เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 10,900.- 

27 เม.ย.-04 
พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 10,900.- 

19 – 26 พ.ค. 
63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 38,100.- 10,900.- 

02 – 09 มิ.ย. 
63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.     ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 
บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีเดน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิทั 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง
เลมเกา ใหกับทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสยีหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15วนัทําการ 
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 8) *** 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

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

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 



 

 

 
- กิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

งาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
4.3กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     4.3.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุ
ชื่อเจาของบัญชี   (ผูที่ออกคาใชจายให) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต 
และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตาม
หนาพาสปอรต โดยจะตองระบคุวามสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกันอยางไร ฉบับ
ภาษาอังกฤษ  
     4.3.2. สําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีออกคาใชจายให 
    4.3.3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement  
             ในขอ 3.1 

4. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
4.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป  สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน 
กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน 
STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา 
–เลมใหม) 



 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น 

 



 

 

เอกสารย่ืนวซีาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง
ขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวซีาเชงเกนประเทศสวีเดน 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกุล [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) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมอืถือ.........................................อีเมล..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษทัทีท่ํางาน ทีอ่ยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 



 

 

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

หมายเหต ุการอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งส้ินทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 


