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รหัสโปรแกรมทัวร์   3CAPITALS OF SCAN 7D4N NOV18-TG-W14 

-+สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ 3 เมืองหลวง (พักบนเรือ 1 คืน) 

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน  By Thai Airway (TG) 
 

➢ กรุงโคเปนเฮเก้น >> เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย 
➢ DFDS>> ล่องเรือส าราญสู่..ออสโล เพลิดเพลินไปกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ 

➢ กรุงออสโล >> เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 

➢ กรุงสตอกโฮล์ม >> เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน  “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” 
 

 

DAY ITINERARY 7วัน/4คนื (มีรถโค้ชบริการทุกวัน) 
MEAL 

HOTEL 
เช้า กลางวัน เย็น 

1 สนามบินสวุรณภูม ิ– โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) / (TG950 00.50-06.35น.)     

2 
กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น  าพุเกฟิออน 

รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้งเรือส าราญ DFDS 
 

 

 DFDS 

3 
กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนประติมากรรมวิกกลันด์-(ผ่านชมศาลาว่าการ
กรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

   

OSLO 

4 กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม 
   

STOCKHOLM 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
10 – 16 กนัยำยน 2561 

05 – 11 พฤศจกิำยน 2561 

24 – 30 พฤศจกิำยน 2561 
 

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก) 

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข  4 แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

 

วันที่สองของการเดินทาง  (2)      กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น ้าพุเกฟิออน   
                                   รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปป้ิง– เรือส้าราญ DFDS  

5 กรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา-ช้อปปิ้ง   
 STOCKHOLM 

6 สตอกโฮล์ม– สนามบินสตอกโฮล์ม (TG961 13.30-05.45+1 น.) 
 

   

7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ      

ลดทันที!!! 

2,000 บาท/ท่าน  

จากราคาเดิม 55,900 บาท 

ไมร่วมคำ่วซี่ำสวเีดน 3,300 บำท/ทำ่น 

และคำ่ทปิ 1,800 บำท/ทำ่น 
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00.50 น. ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG950 

06.35 น.  เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น(Copenhagen) เมืองหลวงของ
ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร น าท่านรับสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางสู่ตัวเมือง 
น าท่านชมความงามภายนอกพระราชวังอามาเลียนบอร์ก 
อันเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์ก ชมอาคารบ้านเรือน 
สไตล์เดนมาร์ก ชมน ้าพุเกฟิออน  พร้อมฟังประวัติอันน่า  
ประทับใจ แล้วน าท่านชมและถ่ายรูปกับเงือกน้อย “Little 
Mermaid”อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเก้นน าท่านเข้า
ชมปราสาทโรเซนบอร์กศิลปะแบบดัตช์เรเนซองส์ ภายใน
ประดับตกแต่งด้วยวัตถุล้ าค่าน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมงกุฎที่ประดับด้วยอัญมณีที่สวยงามล้ าค่า เก้าอี้ที่ใช้ในพระ
ราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ ราชบัลลังก์ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ และเสื้อเกราะของอัศวิน ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นของล้ าค่าในศตวรรษที่17 ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการ
พักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (1) 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากบนถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรป 

“Stroget”เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่
กรุงออสโล โดยเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
นานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ อาทิเช่นไนต์คลับ, บาร์, 
ห้องเกมส์ ฯลฯ  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือส้าราญ DFDS  (2) 
  ห้องพักภายในเรือส้าราญแบบ 2 Berth Inside  

หมายเหตุ
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 ลูกค้าควรแยกกระเป๋าเตรียม  OVER NIGHT BAG ส าหรับคืนแรกที่ใช้บนเรือ DFDS เน่ืองจาก
กระเป๋าใบใหญ่จะไปรับอีกที ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย 

 
วันที่สามของการเดินทาง  (3)      กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์ 
                                  ศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
เช้า  รับประทารอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือส้าราญ DFDS   (3) 
09.45 น. เดินทางถึงกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เดิมเคยเป็นชุมชนใหญ่ของชาว

ไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด
เมืองหนึ่ งของโลกน าท่ านชมสวนปฏิมากรรมวิกกลันด์
สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
นอร์เวย์ ซึ่งแสดงเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะเสาหิน 
“โมโนลิธ”กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หัวหน้าทัวร์
คอยแนะน าให้ท่านถ่ายรูปในมุมมองที่สวยที่สุด น าท่านผ่านชมศาลาว่าการกรุงออสโล สถานที่
มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ริเริ่มโดยอัลเฟร็ด โนเบล ตั้งแต่ ค.ศ.1895 โดย Norwegian 
Nobel Committee ประเทศนอร์เวย์เป็นผู้คัดเลือกผู้รับรางวัล พิธีมอบรางวัลมีขึ้นทุกปีในวันที่ 10 
ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของ อัลเฟร็ด โนเบล  น าท่านผ่านชมพระราชวังหลวง
ของกษัตริย์นอร์เวย์ที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่ประทับของ King 
Charles ที่ 3 แห่งนอร์เวย์และสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์
นอร์เวย์   น าท่านผ่านชมAkershus Castle and Fortressเป็นปราสาทในยุคกลาง ป้อมนี้สร้าง
เพื่อเป็นแนวก าแพงป้องกันเมืองออสโล และปราสาทแห่งนี้ยังเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  (4) 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ ง (Viking Ship Museum) ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของกรุงออสโล 
ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเรือไวกิ้ง อายุพันกว่าปี และการเดินทางของชาวไวกิ้งในอดีต ใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเรือไวกิ้ง 3 ล า ซึ่งล าที่ยาวที่สุดคือ 24 เมตร โดยชาวนอร์เวย์ได้ขุดพบ และน าแต่
ละชิ้นมาประกอบเป็นรูปเรือได้เกือบสมบูรณ์ น าท่านชมย่านการค้าที่ขายของที่ระลึกจากนอร์เวย์ 
แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป หรือช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน  (5) 
น าท่านเข้าท่ีพัก HOTEL SCANDIC FORNEBU, OSLO  4* หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่ของการเดินทาง    (4)    กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม  (6) 

น าท่านเดินทางผ่านป่าเขาอันงดงามสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์น
อันงดงามของประเทศสวีเดน จนได้รับการขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย    

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน   (7) 
บ่าย น าท่านเดินทางผ่านดินแดนชุมชนไวกิ้ง แห่งอดีตของประเทศสวีเดน สลับด้วยป่าเขาและทะเลสาบ

อันงดงามสู่กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน 
(Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเล
บอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ
มาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุง
สตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ า มีสถานที่ส าคัญ อาทิ 
อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ด
ทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน  (8) 
จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าที่พัก HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเท่า  

 
วันที่ห้าของการเดินทาง   (5)   กรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา 

                                                ช้อปปิ้ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม  (9) 

น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคา
ด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมี
พิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   (10) 

บ่าย จากนั้นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 

เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วย
รูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือล านี้ 9 

นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ใน
บรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากย่านใจกลางเมือง  
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 **อิสระอาหารค่่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน** 
จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าที่พัก HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หกของการเดินทาง  (6)       สต็อคโฮล์ม  – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (11) 

 จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินนครสต็อคโฮล์ม  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้

ท า  TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 961 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง   (7)   กรุงเทพฯ 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง  

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

หมำยเหตุ รำยกำรทวัรอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  
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อัตราค่าบริการ 
ก าหนดวันเดนิทาง  10-16 กนัยายน 2561  

    5-11 พฤศจิกายน 2561 // 24-30 พฤศจิกายน 2561  

 

คณะผูเ้ดนิทำง 
 

*** ลดทนัท ี2,000 บำท/ทำ่น (จำกรำคำทวัร) *** 
รำคำรวมต ัว๋ รำคำไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 2-3 ทำ่น/หอ้ง 

53,900 บำท 33,900 บาท เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พักกบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ ่(มเีตยีง) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีง) 47,900 บำท 31,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  9,500 บำท 

หมำยเหต ุ      - รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่สวเีดนและคำ่ด ำเนนิกำรทำ่นละ 3,300 บำท  
- ไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ,ไกด ์และหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ 1,800 บำท 
- ลดรำคำ 2,000 บำท/ทำ่น ส ำหรบัลกูคำ้ทีซ่ ือ้ทวัรเ์ต็ม 
 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยมุำกกวำ่ 7 ปีข ึน้ไป เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีง*** 
*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 25 ทา่นขึน้ไป หากจ านวนผูโ้ดยสารต า่กวา่ 20 ผูใ้หญ ่
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออกราคานีไ้ปแลว้ 

*** กรณีทนีอน 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมทีย่โุรปอาจจะไมม่ ีลกูคา้จ าเป็นตอ้งจา่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่ (Single)  
*** กรณีหอ้งพักตา่งประเภทกนั เชน่ หอ้งคู ่2 ทา่น/หอ้ง (Twin/Double) หรอื หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 
(Triple Room) หรอื หอ้งพักเดีย่ว (Single) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั หรอื คนละชัน้ เนือ่งจากโรงแรมอาจจะ
แยกประเภทหอ้งแตล่ะชัน้กนัไป แตกตา่งกนั 
***หำกลกูคำ้คอนเฟิรม์กำรเดนิทำง กรณุำสง่ส ำเนำพำสปอรต์ เพือ่จองควิวซีำ่*** 

 

อตัรำนีร้วม 

❑ คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง  

❑ คา่โรงแรมทีพั่ก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  

ตามรายการทีร่ะบ ุ
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❑ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

❑ คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

❑ คา่ประกนัการเดนิทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide 
คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไม่

เกนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุ
ถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

❑ คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วนัที ่21 ธนัวำคม 2560 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี้ 

อตัรำนีไ้มร่วม 

❑ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว, คา่ใชจ้า่ยอนั

เกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

❑ คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (1ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ30กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

❑ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  

❑ คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

❑ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

❑ คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่สวเีดน และคำ่ด ำเนนิกำรทำ่นละ 3,300 บำท  
❑ คำ่ทปิคนขบัรถ,ไกด ์และหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ 1,800 บำท(ช ำระพรอ้มกบัยอดสว่นทีเ่หลอื) 

❑ ไมม่แีจกกระเป๋ำ 

❑ ไมแ่จกน ำ้ดืม่บนรถ 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงนิ  

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บำท ต่อการจองทัวรห์นึ่งท่าน ท่านตอ้ง

เตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวซีา่ กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 

21วัน หรอื( 3 สัปดาห์ ) ในการท าวซี่าเขา้ประเทศ หากเอกสารท่านล่าชา้ไม่ทันก าหนดหรอืไม่ครบตาม

มาตรฐานที่สถานทูตก าหนดในเรือ่งการงาน และการเงนิ หรือการใหข้อ้มูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลท าให ้

สถานทตูปฏเิสธการ ออกวซีา่  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด และหากวางมัด

จ า หรอืออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ เนือ่งจำกเป็นต ัว๋

โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขำยขำด ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เช่น ไม่สำมำรถ คนืเงนิคำ่ต ัว๋, 

เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทำง, เปลีย่นเสน้ทำง, เลือ่นวนัเดนิทำงได ้ฯลฯ 

2. ส าหรับค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันท าการ หาก

ไมไ่ดรั้บเงนิครบทัง้หมดกอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

3. หลังจากทา่นตกลงการจองและช าระมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่แฟ๊กซส์ าเนาหนังสอืเดนิทาง  
4. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระคำ่มดัจ ำ หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดอ้ำ่นเงือ่นไข

และยอมรบัขอ้ตกลงตำ่งๆ ท ัง้หมดของทำงบรษิทัฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

กำรยกเลกิ 

❑ แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันท าการ คนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
❑ หากทา่นแจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วัน  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

หรอืออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไมส่ามารถคนืค่าตั๋วไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ เนือ่งจำกเป็นรำคำต ัว๋
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โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขำยขำด ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เชน่ ไมส่ำมำรถ คนืเงนิคำ่ต ัว๋, 

เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทำง, เปลีย่นเสน้ทำง หรอืเลือ่นวนัเดนิทำงได ้ฯลฯ 
❑ หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณา

อนุมตัวิซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอื

ยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกลา่วขา้งตน้  
❑ กรณียกเลกิ ดว้ยเหตผุลสว่นตวั  เชน่  หยดุงานไมไ่ด ้หรอื ตดิธรุะสว่นตวั หรอืเอกสารไมพ่รอ้มทีย่ืน่วซีา่

ได ้(ทา่นยกเลกิเอง หรอื เอกสารไมส่มบรูณ์) กอ่นเดนิทำง 45 วนั ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรคนื

มดัจ ำท ัง้หมด *** แตห่ำกทำ่นสำมำรถหำผูเ้ดนิทำงมำแทนได ้โดยยืน่วซีำ่ไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ 

และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ต ัว๋ได ้ ทำงบรษิทัฯ จะคนืมดัจ ำท ัง้หมด กรณียงั

ไมไ่ดย้ืน่วซีำ่ หรอื ออกต ัว๋ แตห่ำกด ำเนนิกำรท ัง้ 2 อยำ่งทีก่ลำ่วขำ้งตน้แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะคดิ

คำ่ใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจรงิ เชน่ คำ่วซีำ่, คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิ ฯลฯ ส ำหรบัผูท้ ีม่ำแทนคดิคำ่ใชจ้ำ่ยที่

เกดิข ึน้ใหมจ่รงิ เชน่ คำ่วซีำ่ และ คำ่ต ัว๋  *** 

❑ กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิตามความจรงิทัง้หมด หรอื คดิตามคา่เสยีหาย เชน่ คา่ตัว๋

โดยสาร, คา่โรงแรม, คา่ธรรมเนยีมวซีา่, คา่รถ เป็นตน้  
❑ กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่

ทวัรท์ ัง้หมด 
❑ กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทำงไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ 

หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่น 
เป็นกรณีไป 

❑ กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

กระเป๋ำเดนิทำงและสมัภำระ 

 - กระเป๋ำใบใหญ ่(ควรมลีอ้ลำก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ น ำ้หนกัไมเ่กนิทำ่นละ 30   กโิลกรมั 

(หากน ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger)  

- กระเป๋ำส ำหรบัหิว้ข ึน้เครือ่ง สายการบนิอนุุญาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 

เซนตเิมตร หรอื 25 เซน็ตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 45 เซนตเมตร (18 นิว้)  

- ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และ หิว้ขึน้เครือ่งได ้

1 ใบ/ทา่นเชน่กนั 

 

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรไมร่บักำรจองทวัร ์เนือ่งจำกสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆในโปรแกรมทวัรไ์ม ่
เอือ้อ ำนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้, หรอืเครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

 

สถำนทีเ่ขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
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การจัดท าโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื การเปิดจองผา่นระบบออนไลน ์โดยใน 

วันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทจะคนืเงนิ Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร)์ 
ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอืสลบัโปรแกรม เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้มสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีาร

ลา่ชา้ หรอืเหตใุดเหตหุนึง่ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้สถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ 

จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  

 
กำรสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศตา่งๆในแถบยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่งๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจน ในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

 
หมำยเหต ุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นหรอื

สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

2. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการใดรายการ

หนึง่ ไมส่ามารถน ามาเป็นสว่นลด หรอืคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 

3. เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยกองตรวจคนเขา้เมอืง 

5. เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิไห ้

ทา่นไดไ้มว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  

6. สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บจองทัวรแ์กล่กูคา้ทีม่กีารตัง้ครรภต์ัง้แต่ 4 เดอืนขึน้ไป (เพราะอาจจะเกดิอนัตราย / 
เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

8. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

9. ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่
ทัวรนั์น้ๆ ยนืยนั การเดนิทาง หากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้ กรณี CHECK-THROUGH (เชค็จากตา่งจังหวดัไปยโุรปเลย) กระเป๋า

เดนิทาง ตอ้งออกตั๋วใหถ้กูตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน าวา่ ทา่นควรเชค็กระเป๋ามาสนามบนิ

นานาชาตสิวุรรณภมูแิลว้เชค็ไปยโุรปอกีครัง้ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลง ไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็
มาจากตา่งจังหวัดมากทีส่ดุ 

10. ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. 

ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น 
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11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

12. เม ือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทั

ฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ /ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไข

ตำ่งๆ ของทำงบรษิทัฯ แลว้ 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), 
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และ
บางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple Room) และหรอืโรงแรมทีม่หีอ้ง  3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะ
ไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ  
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัด 
และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

3. ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ หรอื ผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด ซึง่ทางสายการบนิ จะล็อคทีน่ั่งไว ้ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถจัดการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง 

และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 

20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำง

เจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเทำ่น ัน้ 

 

 

เอกสารในการยื่นวซี่าประเทศสวีเดน 

ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ 
**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี  

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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 (ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตน ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน)  

** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตวัอักษร ** 
 

เอกสารท่ีต้องเตรียม * ท่านท่ีเคยถูกปฎิเสธวีซ่าเข้ายุโรป  กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์ * 
 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป พร้อมส าเนา 1 ชุด และมีหน้าว่างติดกัน 

อย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วย 
 

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT)  

จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง ห้ามยิ ม ห้ามใส่คอนเทคเลนสี 
และฉากหลังสีขาวเท่านั น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

อัดจากร้านถ่ายรูปเท่านั น 

** กรุณาอย่าเย็บรูปถ่ายกับเอกสาร หรือมีรอยหมึกปากกา ** 
 

 

 

3.หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) **ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น** 

หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของ 

แต่ละสถานฑูต) **ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น** 

หากเป็นภาษาไทย หรือทะเบียนการค้าภาษาไทย ต้องแปลท่ีสถาบันท่ีได้รับรองการแปลท่ีถูกต้องตามสถานฑูต
ต้องการเท่านั้น (หากลูกค้ายังไม่ได้แปลมา ต้องเสียค่าใช้จ่ายแปลประมาณแผ่นละ 300-500 บาท) 

กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ: ใช้ หนังสือรับรองการท างานของบริษัทท่ี
ท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุต าแหน ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันที่อนุญาตให้ลางาน มี
อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแนบ ส าเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

** หากไม่มี ส าเนาสลิปเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้ท าหนังสือชี แจงมาเป็นภาษาอังกฤษ ชี 
แจ้งว่ารับเงินเดือนเป็นเงินสด หรือวิธีอื่น แนบมาด้วย ** 
** ส าหรับข้าราชการ กรุณาแนบใบลา และส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ มาด้วย ** 
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กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช้ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ ส าเนาทะเบียน
พาณิชย์ ที่มีรายชื่อผู้เดินทางและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

พร้อมแนบ หลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 เดือน 

กรณีเกษียณอายุ: ใช้ หนังสือรับรองการเกษียณอายุการท างาน ออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด พร้อมฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์โดยผู้เดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของ
นายจ้าง ระยะเวลาการท างานและเงินเดือนล่าสุด พร้อมแนบ ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ (ถ้ามี) 
กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั น ว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั นปีที่ 
ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน 

กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธุรกิจส่วนตัว, ท าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์ หนังสือชี แจ้งเกี่ยวกับอาชีพปัจจุบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยชี แจ้งว่า ค้าขายเกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั งอยู่ที่ใด เปิดด าเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่อ
เดือนเท่าไร พร้อมแนบ ส าเนาเกี่ยวกับการเสียภาษี มาด้วย  

4. หลักฐานการเงิน ** (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) **  

สเตทเมนท์  (Bank statement) ประเภทออมทรัพย์ ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน  พร้อม
ประทับตราจากธนาคาร หรือ  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดททุกเดือน 

หากขาดเดือนใดเดือนหน่ึงต้องขอแบงค์สเตทเมนท์เท่านั้น  

**รบกวนท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน แล้วปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 7 วันก่อนนัด
สัมภาษณ์  ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วยนะคะ  
และควรเลือกเล่มที่มีการเข้า-ออกเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะทาง
การเงินพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา   

** ในกรณีท่ีสมุดบัญชี ไม่มีเลขท่ีเล่มก ากับทุกหน้า รบกวนขอเป็นสเตทเมนท์ ออกจากธนาคารเท่านั้น ย้อนหลัง 6 

เดือน พร้อมประทับตราจากธนาคาร ** 
** ในวันท่ีแสดงตัว กรุณาน า สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง ติดมาด้วย เนื่องจาก สถานทูตอาจเรียกดูสมุดบัญชีเงิน
ฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี ** 

กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัว ด้วย เป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนา
สมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่าย
ที่มีการเงินมากกว่าจะต้องท าจดหมายรับรองการเงิน พร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี แจงต่อสถานทูตเป็น
ลายลักษณ์อักษรด้วย ) 
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5. ส าเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) / ส าเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)  / ส าเนาใบมรณะบัตร(ถ้ามี)  / ส าเนาเปลี่ยนชื่อ หรือ
นามสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

หมายเหตุ.. ต้องแปลจากสถาบันท่ีได้รับรองการแปลท่ีถูกต้องเท่านั้น (หากลูกค้ายังไม่ได้แปลมา ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แปลประมาณแผ่นละ 300-500 บาท) 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องแปล) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ไม่ต้องแปล) 

กรุณาใส่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส าเนาบัตรประชาชนและ ส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

6. กรณีเด็กอายุต่ ากว า 18 ปีบริบูรณ:์ (เด็กต่ ากว่า 12 ปีไม่ต้องโชว์ตัว คุณพ่อและคุณแม่เซ็นต์ฟอร์มและยื่นแทน) 

 - สูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สถาบันท่ีได้รับรองการแปลเท่านั้น) 

-  หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ท่ีไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้
ทางอ าเภอออกให้เท่านั้น เป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

***กำรพจิำรณำวำ่จะอนุมตัวิซีำ่ใหห้รอืไม ่อยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของสถำนทตู บรษิทัทวัรเ์ป็นเพยีงตวัแทนในกำรยืน่วซีำ่

แทนทำ่นเทำ่น ัน้ ซึง่ทำงสถำนทูตอำจเรยีกเอกสำรเพิม่เตมิไดบ้ำงกรณี กำรทีท่ำ่นเตรยีมเอกสำรทีด่ ีและครบถว้น

ถกูตอ้ง ตำมระเบยีบของสถำนทตูน ัน้ จะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำของสถำนทตูงำ่ยขึน้ สถำนทตูอำจเลอืกสุม่ตวัอยำ่งใน

กำรเรยีกสมัภำษณ ์หรอืเก็บหนงัสอืเดนิทำงของทำ่น เพือ่ท ำกำรตรวจ หลงัจำกทำ่นเดนิทำงกลบัมำถงึเมอืงไทยแลว้  

(ในกรณีทีเ่อกสำรของทำ่นไมส่มบูรณ ์ทำงสถำนทตูฯ อำจจะปฏเิสธกำรอนุมตัวิซีำ่ของทำ่นได ้และทำ่นจะตอ้งเสยี

คำ่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หำกตอ้งกำรยืน่วซีำ่อกีคร ัง้) 

** จงึเรยีนเพือ่ใหท้ำ่นทรำบและขออภยัในควำมไมส่ะดวกลว่งหนำ้** 

 

ศนูยร์บัค ำรอ้งขอวซีำ่ประเทศสวเีดน 

ช ัน้ 8 อำคำรเทรนดี ้สขุมุวทิ ซอย 13 คลองเตยเหนอื วฒันำ กรงุเทพฯ 10110 

สถำนทตูฯ คอ่นขำ้งเขม้งวดเรือ่งเอกสำรในกำรยืน่ขอวซี่ำ 

ขอควำมรว่มมอืลูกคำ้ทกุทำ่นกรุณำเตรยีมเอกสำรอยำ่งละเอยีดครบถว้นและถูกตอ้งตำมรำยละเอยีด 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษใครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่านทางบริษัทฯ จะ
น าข้อมูลท่ีท่านให้มา เพื่อลงกรอกในฟอร์มวีซ่า 

 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................ 

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .......................................................................................................... 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก).................................................................................................... 

......................................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ......................... 
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มอืถอื .....................................................โทรศัพทบ์า้น ..................................................................   

5. อาชพีปัจจบุนั ............................................................................................................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ ...........................................................................................................  

ทีอ่ยู ่.......................................................................................................รหัสไปรษณีย ์................. 

โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ  (.....) โสด (.....) สมรส  (.....) หยา่ (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่

7. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรณุาระบสุถาบนัการศกึษา ................................................................ 

ทีอ่ยู ่......................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์....................................โทรศัพท ์...................................................… 

8. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ในสามปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่

 ไมเ่คย      เคย (โปรดระบแุละระยะเวลาทีไ่ดรั้บวซีา่) 

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

9. ทา่นเคยสแกนลายนิว้มอืในการขอวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

 ไมเ่คย      เคย (โปรดระบแุละระยะเวลาทีส่แกนลายนิว้มอื) 

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

ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพกั (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN / DBL) ............หอ้ง   (กรณุาเลอืกประเภทหอ้งพัก) 

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 

 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.5 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     

11. อาหาร        ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 

      อืน่ๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชกิ รอยลั ออรค์ดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี.............................................. 

 

เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระ

โดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ /ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขตำ่งๆ ของทำง  

บรษิทัฯ แลว้ 

 

ยนืยันการจอง ชือ่-นามสกลุ....................................................................................... 


