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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ 

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัที่สอง สตอ๊คโฮลม์ (สวีเดน) – พิพิธภณัฑเ์รอืรบวาซาร ์– ศาลาว่าการเมืองสตอ๊คโฮลม์ 

01.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG960 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11ชัว่โมง) 

07.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงสต๊อคโฮลม์  ประเทศสวีเดน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงสต๊อคโฮลม์ (Stockholm) นครหลวงของประเทศสวีเดนท่ีมีความ

 สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกจนไดร้บัการขนานนามว่าความงามบนผิวน ้าBeauty On Water 

 หรือราชินีแหง่ทะเลบอลติคกรุงสต็อกโฮลม์เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตรม์าตั้งแต่ครั้งศตวรรษท่ี 

 13  ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบายและทนัสมยัของบา้นเมืองตึก

 รามบา้นช่องรวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต า่ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ี

 สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกน าท่านขึ้ นจุดชมวิวบนเนินเขาถนนFJALLGATAN เพ่ือบันทึกภาพของ

 กรุงสต็อคโฮล์มจากมุมท่ีสวยท่ีสุดชมเมืองท่ีไดร้บัสมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือและยงั

 ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นนครหลวงแหง่วฒันธรรมของ    

    ยุโรปเช่นเดียวกับเอเธนส์ปารีสและอัมสเตอร์ดัมชมวิว

สวยของตัวเมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะท่ีหอ้ม

ลอ้มดว้ยทะเลสาบ มาลาร์และทะเลบอลติคผ่านชม

สถานท่ีส าคัญอาทิโอเปร่าเฮา้ส์, ท่ีท าการรัฐบาลแห่ง

พระราชวงัหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตันซ่ึงปัจจุบัน

ใชเ้ป็นสถานท่ีรบัรองแขกบา้นแขกเมือง 

  น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์รือรบโบราณวาซาร ์ซ่ึงสรา้งขึ้ นในสมยักษัตริยกุ์สสตาฟอดอลฟท่ี 2 

 ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็นเรือรบท่ีมีอานุภาพรา้ยแรงท่ีสุดในยุคน้ันกับระวางขับน ้ า 

 1,300 ตันปืนใหญ่ 64 กระบอกเพ่ือแย่งชิงความเป็นเจา้แห่งทะเลบอลติก ซ่ึงก็ตอ้งผิดหวงั
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 อย่างรา้ยแรงเพราะจมลงใตท้ะเลเพียงลงสมัผัสน ้าทะเลเพียงไม่ก่ีนาทีและไดร้บัการกูข้ึ้ นมา

 หลังจากจมอยู่ใตน้ ้ าถึง 333 ปีชมความยิ่งใหญ่ในอดีตท่ีไดร้ับการซ่อมแซมปะติดปะต่อ

 ชิ้ นส่วนจากเศษผุพงันับแสนชิ้ นท่ีจมและกระจายไปทัว่ทอ้งน ้า 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านชมดา้นนอก ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีจัดงานเล้ียงฉลอง

ส าหรบัผูท่ี้ไดร้บัรางวลัโนเบลในทุกๆสาขา ภายในมีหอ้ง GOLDEN HALL ท่ีประดบัประดาดว้ย

โมเสคทองค ากว่า 18 ลา้นชิ้ นจากน้ันอิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่นชม

เมืองเลือกซ้ือสินคา้บนถนนชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเขา้) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC HOTEL , STOCKHOLM หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม สตอ๊คโฮลม์ – คารส์ตดั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม กรุงสตอ๊คโฮลม์ (Stockholm) ซ่ึงอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยท่ีโอบลอ้มดว้ย

 ทะเลสาบมาลารผ่์านชมโรงละครท าเนียบรฐับาลน าท่านข้ึนชมวิวบนเนินสูงริมทะเลสาบ ท่ า น

จะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮลม์เกาะเมืองโบราณสแกนเช็นและเมืองเก่า

โอลด์ซิ ต้ี  Old Town   น าท่านชมเมืองท่ี จุดชมวิวแล้วผ่านไปชม  แกมล่าสแตน  เมือง

 เก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาดปัจจุบนัยงัท้ิงร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง

 และยงัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง Royal Palace เป็นท่ีประทับอย่างเป็นทางการของพระ

 ราชวงศส์วีเดนและเป็นหน่ึงในพระราชวงัท่ีงดงาม มากท่ีสุดในบรรดาพระราชวงัทั้งหมดของ

 ยุโรปลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึ้ นเม่ือปีค.ศ.1754 ภายใน มีห ้องต่างๆ

 รวมกนั608 หอ้งซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้เยี่ยมชมไดต้ลอดทั้งปีในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนท่ีเป็น
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 จุดเด่นไดแ้ก่ หอ้งพระคลงัวิหารหลวงหอ้งโถงว่าการของรฐัHall of State หอ้งพกัของขุนนาง

 ล าดับต่างๆและพิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟท่ี3 นอกจากน้ีความน่าสนใจอีกอย่างของ

 การเท่ียวชมพระราชวังหลวงคือการผลัดเปล่ียนเวรยามประจ าวันของกองทหารรักษา

 พระองค์ซ่ึงจะเกิดขึ้ นในเวลาก่อนเท่ียงของทุกวันส าหรับย่านเมืองเก่า  Gamla Stan ซ่ึงเป็น

 สถานท่ีตั้งของ พระราชวังหลวงมีกล่ินอายของศตวรรษท่ี17 ทั้งบ้านเรือนส่ิงปลูกสรา้งท่ีมี

 ความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม แบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสน่หข์องตรอกซอกซอย

 ต่างๆท่ีเรียงรายไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นหนังสือต่างๆ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคารล์สตดั (Karlstad) (ระยะทาง 240 กม. ใชเ้วลา

 เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองใหญ่ท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิรน์ 227 ก.ม. ชมความ

 เป็นชนบทดั้งเดิมท่ีชาวเมืองนอรดิ์กอาศยัมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปีผ่านเมือง Orebro 

 เมืองใหญ่ในเขตทะเลสาบ Hjalmaren ระหว่างทางร่มร่ืนไปดว้ยภูเขาและทะเลสาบอีกทั้งยงั

เป็นแหล่งตากอากาศพักผ่อนหย่อนใจหรือเล่นกีฬาทางน ้ าตกปลาแต่ถ้าเป็นฤดูหนาว

ทะเลสาบทุกแหง่จะกลายเป็นน ้าแข็ง    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC WINN HOTEL , KARLSTAD หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ คารล์สตดั – ออสโล (นอรเ์วย)์   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทางออกเดินทางสู่เมืองออสโล ประเทศนอเวย์ เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์

 (ระยะทาง 240 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)ไดถู้กสถาปนาเม่ือประมาณ 60 
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 ปีมาน้ีเองครั้งสมัยท่ีประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของเดนมาร์คน้ันนอร์เวยเ์คยยา้ยเมือง

 หลวงถึง2 ครั้งจากกรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอรเ์กน้จนกระทัง่ยา้ยมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนั

 เม่ือประมาณ 900 กวา่ปีก่อนออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวก้ิงโบราณซ่ึงอยู่

 ใตก้ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์แฮร ์

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  น าท่านเขา้สู่ใจกลางเมืองชมกรุงออสโล (OSLO) ผ่านชมโบสถโ์ดมคาทีดราล ตึกรฐัสภา

อุทยานแหง่ชาติแลว้น าท่านชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร ์Vigeland Sculpture Park ท่านจะ

ท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วย ์ชื่อ กุสตาฟวิกเกแลนดท่ี์ใชเ้วลาถึง 40 ปีในการ

แกะสลกัหินแกรนิตและทองแดงใหยุ้วชนไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษยต์รงใจกลาง

ของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัชื่อโมโนลิทสูง 17 เมตรแกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแข็ง 

           

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั ลานกระโดดสกี Holmenkollen สถานท่ีแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดู

หนาวท่ีปกติในชว่งเดือนมีนาคมจะใชเ้ป็นสถานท่ีชุมนุมแขง่ขนัของนักเล่นสกีทั้งโลกท่ีน่ี

สามารถจุคนไดเ้กือบหน่ึงแสนคนอีกทั้งพาท่านผ่านชมโรงแรมท่ีรชักาลท่ี 5 เคยเสด็จมา

ประทบัในสมยัท่ีเสด็จประพาสยุโรป 

 น าท่านชอ้ปป้ิงบริเวณยา่น ถนน คารล์โยฮนัน ์ท่ีมากไปดว้ยรา้นคา้ชั้นน าและใกล้ๆ กนัเป็น

ท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัไม่วา่จะเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทบัของกษัตริยอ์งคปั์จจุบนัและ

อาคารรฐัสภาเป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ออสโล – พิพิธภณัฑเ์รอืไวก้ิง – ล่องเรอืส  าราญ DFDS  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านชม พิพิธภณัฑเ์รอืไวก้ิง (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคญัของเหล่า

 นักรบ ไวก้ิงเม่ือครั้งท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีตจดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ในยุค

 คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากน้ียงัจดัแสดงเกี่ยวกบั

 เคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวก้ิงเรือถือเป็น

 ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเ้รือทั้งในเร่ืองของการรบท าการคา้และออกส ารวจหา

 ดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าววา่ถา้ไม่มีเรือไวก้ิงก็จะไม่มียุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลง เรือส  าราญDFDS Scandinavian Seaway ท่ีพรัง่พรอ้มไป

 ดว้ยรา้นขายของรา้นคา้ปลอด ภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งSauna, Spa ฯลฯกรุณาเตรียมกระเป๋า

 ส าหรบัคา้งคืนบนเรือ1คืนเพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

16.30น.  ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก ผ่านน่านน ้ าของเดนมาร์กและสวีเดน

เพลิดเพลินกบั กิจกรรมต่างๆในเรืออาทิหอ้งอบซาวน่าโรงภาพยนตรร์า้นจ าหน่ายสินคา้ปลอด

ภาษีฯลฯ (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส  าหรบัคา้งคืนบนเรอื 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ เรอืDFDS อาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต ์SCANDINEVIAN 

เขา้สูท่ี่พกั เรอื DFDS  หรอืเทียบเท่า หอ้งพกัแบบ INSIDE CABIN 

 (ตอ้งการหอ้ง SEA VIEW CABIN เพิ่ม 4,000 บาทตอ่ท่าน) 

 

วนัที่หก โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) – พระราชวงัฤดูหนาว – น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกนอ้ย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอื DFDS 
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  น าท่านเดินทางชมเมือง โคเปนเฮเกน้ (Copenhagen) มหานครหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ก

 เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษท่ี 10 และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

 ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียไดร้บัฉายาว่าเป็นสวรรคแ์ห่งเมืองท่าแลดินแดนแห่งเทพนิยาย

 รกัอมตะ  เมืองน้ีเป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดบัโลกฮันสค์ริสเตียนแอนเดอรส์นัผู ้

 สรา้งสรรคนิ์ยายอนัลือชื่ออยา่งเจา้หญิงเงือกน้อยหนูน้อยผูข้ายไมข้ีดไฟลูกเป็ดขี้ เหร่ท่ีผูค้นทัว่

 โลกต่างรูจ้กั เชิญเท่ียวชมเมืองสวยงามเต็มไปดว้ยธรรมชาติซ่ึงสรา้งความต่ืนตาต่ืนใจ

 จากน้ันน าท่านชมพระราชวงัฤดูหนาว  Amalienborg Palace ของราชวงศ์เดนมาร์กปัจจุบัน

 พระราชวงัแหง่น้ียงั เป็นสถานท่ีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

 พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ มี สถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโคนอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอนั

 งดงามแลว้ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนั 

  จากน้ันน าท่านชม น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Geifion Fountain) อนุสาวรีย์ท่ี เป็น ท่ีมาแห่ ง

 ต านานในการสรา้งประเทศโดยมีต านานเล่าขาน ว่าเทพเจา้ผู ้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลให้

 พระนางกอบกู ้ชาติโดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถ

 พ้ืนดินข้ึนมาจากใตน้ ้าใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ในทุกวนัน้ี รูปป้ันหญิงคนหน่ึงซ่ึงก าลงั

 ถือแสไ้ล่ววัทั้ง 4 ตวัตวัอยูคื่อพระราชินีนัน่เอง  

            

  ถ่ายรูปกบั เงือกนอ้ย (Little Mermaid)ตวัเอกจากเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัแสนเศรา้ของฮนัส์

 คริสเตียนแอนเดอรเ์ซน  นักเขียนชาวเดนมารก์ผูโ้ด่งดงัรูปป้ันลิตเติลเมอรเ์มดโดยประติมากร

 ชาวเดนมารก์เอ็ดวารด์  อีริคเซนถูกน ามาตั้งไวท่ี้อ่าวโคเปนเฮเกน้  เม่ือ 97 ปีมาแลว้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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บ่าย  อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่นวอลค์ก้ิงสตรีทหรือ ถนนสตรอยกS์troget  ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาว

ท่ีสุดในโลกเร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดท่ีKongensNytorvท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัอาทิ

หลุยสว์ิตตอง ชาแนล รา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส, พอรซ์เลน เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั FIRST HOTEL COPENHAGEN หรอืเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ อิสระชอ๊ปป้ิงท่ีเมืองโคเปนเฮเกน้ – สนามบินเดนมารก์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อิสระเตม็อิ่มกบัเมืองโคเปนเฮเกน้ เมืองหลวงของเดนมารก์     

11.00 น. น าคณะเดินทางสูส่นามบินเดนมารก์ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG951 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

 

วนัที่แปด สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ   

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

10 – 17 เมษายน 2561 69,900 69,900 68,900 11,000 42,900 

12 – 19 เมษายน 2561 69,900 69,900 68,900 11,000 42,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้ ยื่นสถานทูตสวีเดน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
  

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้อเดีย่ว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ทา่น 
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ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่ับ 1 เตียงพับเสริม หรอื อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมูิต่ า  
  3.   กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน 

เมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมลีักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นห้องที่ม ี
ขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึง่ขึ้นอยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง 
แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 16 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจา่ยหนา้งานวนัท่ีสแกนน้ิว) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 
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1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ง น้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวีเดน 

 

**ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์** 
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สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงัน้ันถา้ท่านรูว้่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษัท

ทวัรฯ์ เพ่ือขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในชว่งท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

การเตรยีมเอกสาร 

**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน** 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะ

พ้ืนเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการ

เทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

8. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล (ถา้หากมีการเปล่ียน) 

9. สูติบตัร(กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณต์อ้งแนบสูติบตัรมา) 

10. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสาร

เพิ่มเติมดงัน้ี  

• เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า

การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มี

ความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 

• เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ันและใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
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11. หลักฐานการท างาน**(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน) ตอ้งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 

นับจากวนัยืน่  

ท าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน สะกดชื่อ-นามสกุลใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์** 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและ

ประเทศ)จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้: ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีชื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

• กรณีพนักงานบริษัท: ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ

วา่จา้ง / เงินเดือน  

• กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน  

• กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

• กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา น้ันว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุ

ชั้นปีท่ีศึกษา  

12. หลักฐานการเงิน(กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช ้ทั้ ง Bank guarantee และ STATMENT เล่ม

เดียวกนั) 

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรพัย ์(Saving account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบัญชีใหค้รบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้า

พาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 20 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า 

• STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต า่กวา่ 100,000 

บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดชื่อ-นามสกุล

ใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์)มีอายุไม่เกิน 20 วนันับจากวนัท่ียืน่วีซ่า 

• สมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูต

ในวนัสมัภาษณ ์

 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรพัยเ์ล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ** 
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หมายเหตุหากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เชน่จากเดือน 1 ขา้มไป

เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนา

สมุดบญัชี 

• บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์(Saving)มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 

o หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไม่เกิน 20 วนันับจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

o ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตหุากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

• หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัชี รบัรองค่าใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้ง

ระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย) (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์)อายุไม่เกิน 

20 วนันับจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า  

• กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครวัเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

• จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองค่าใชจ้า่ย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

• หนังสือรบัรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

 

(กรุณาไม่ตอ้งแนบเอกสารบญัชีกระแสรายวนัเน่ืองจาก  

สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 


