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ก ำหนดกำรเดินทำง  
เดือนตุลำคม : 7 – 14 ต.ค. (วนัหยุดชดเชย)  // 22 – 29 ต.ค. (วนัปิยมหำรำช)  
เดือนพฤศจิกำยน : 1 – 8 พ.ย. // 19 – 26 พ.ย.  
เดือนธันวำคม : 3 – 10 ธ.ค.  (วนัพ่อแห่งชำติ และ วนัรัฐธรรมนูญ) 
วนัแรก         กรุงเทพฯ – โดฮำ – สต๊อกโฮล์ม 
18.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบิน Qatar Airways (QR) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ สต๊อกโฮล์มโดยเท่ียวบินท่ี QR 839/QR 169 (21.05 – 00.05 น. / 01.50 – 07.15 น.) แวะพกัและ
รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริกำรอำหำร และเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง    เนินเขำ FJALLGATAN – ซิตีฮ้อลล์ – ห้ำง NK – ย่ำน Sergel Square – เมืองเก่ำกมัล่ำสแตน (สวเีดน) 
07.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน อำลนัดำ กรุงสต๊อกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย

ทะเลสาบมาร์ลาร์ จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น นครแห่งน ้ำ หรือ เวนิสแห่งยุโรป น าท่านผา่นพิธีการทางสนามบิน 
พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ รถโคช้ปรับอากาศพร้อมคนขบัผูช้  านาญเส้นทางรอรับท่านท่ีสนามบิน  จากนั้นน าท่าน
เร่ิมตน้การท่องเท่ียวท่ีจะท าให้ท่านประทบัใจไปแสนนาน ดว้ยการน าท่านชมความงามของกรุงสต๊อกโฮล์ม  น า
ท่านข้ึนสู่จุดชมวิว บนเนินเขำถนน FJALLGATAN ชมความสวยงามจากบนมุมสูงของ กรุงสต็อกโฮล์ม  เมือง
หลวงของประเทศสวเีดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ควำมงำม บนผิว
น ้ำ” (Beauty on Water) หรือ “รำชินีแห่งทะเลบอลติก” 
เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้ งแต่คร้ังศตวรรษ   ท่ี 13 
ศิ ลปะและสถ า ปั ตยก รรมผสมผส านด้ว ย คว าม
สะดวกสบาย และทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้นช่อง  รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยู่ริมน ้ าและตามเนินสูงต ่า 
เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ
มาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในโลก จากนั้นน าท่านเขา้ชม ศำลำว่ำกำรเมืองสต็อคโฮล์ม หรือ ซิตี้ฮอลล์ 
ซ่ึงใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลงัคาดว้ยหิน
โมเสก สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 ซ่ึงใช้ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี จัดงำนเลีย้งฉลองผู้ที่ได้รับรำงวัลโนเบล 
ภายในหอ้ง GOLDEN HALL ท่ีประดบัประดาดว้ยโมเสกทองค านบัลา้นช้ิน สวยงามวจิิตรตระการตายิง่นกั   

เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อาหารพืน้เมือง) 
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิงท่ี ห้ำงสรรพสินค้ำเอ็นเค NK ซ่ึงเป็นห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือหรือ ย่ำน 

Walking Street Sergel Square อนัทนั สมยัอิสระตาม
อธัยาศยักบัการช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมือง หรือจะเลือกมุมสวยๆ 
นัง่จิบน ้าชาหรือกาแฟในยา่นน้ี  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดิน
เล่น ย่ำนเมืองเก่ำกัมล่ำสแตน น าท่านชมพระรำชวังหลวง 
พระบรมมหาราชวงัสตอกโฮล์ม (Stockholms Slott) เป็นพระราชวงั  สไตล์บาโรก ตั้งอยูใ่นเขต Old Town ของ
สตอกโฮลม์ ท่ีน่ีสร้างข้ึนในช่วงทศวรรษ 1700 โดยปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านกัอยา่งเป็นทางการของราชวงศส์วีเดน โดย
พระราชวงัสูง 7 ชั้นท่ีแบ่งออกเป็น 600 หอ้ง จากนั้นใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศยั    

ค ่า           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
พกัคา้งคืน ณ Quality Hotel Globeหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่ำม    สต๊อกโฮล์ม – เออเรโบร – ปรำสำทเออเรโบร – คำร์สตัด – วหิำรแห่งคำร์สตัด – Town square  (สวเีดน) 
เชา้           รับประทำนอำหำรเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีนทีโรงแรม Buffet 
 จากนั้นเดินทางต่อไปยงั เออเรโบร (Orebro) เมืองเอกของมณฑลเออ

เรบรู ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบเยลมาเรน  เป็นสถานท่ีมีการ

http://www.smileytour.com/product.php?id_product=53
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99


ประชุมคร้ังส าคญัหลายคร้ัง รวมทั้งการประชุมแห่งชาติใน ค.ศ. 1810 ซ่ึงเป็นการรับเลือกมกุฎราชกุมารแห่ง
สวีเดน ซ่ึงต่อมา ภายหลงัไดค้รองราชยเ์ป็นพระเจา้ชาร์ลท่ี 14 น าท่านแวะถ่ายรูปท่ีระลึกกบั ปรำสำทเออเรโบร 
(Orebro Castle) และส านกังานของ หนังสือพิมพ์  Allehanda Borgen ซ่ึงแต่เดิมเป็นอาคารของธนาคารท่ีสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป    

เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   (อาหารพืน้เมือง) 
บ่าย  น าท่านเดินทางกนัต่อสู่ เมืองคำร์สตัด (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์น ประเทศสวีเดน ไดรั้บการขนาน

นามวา่ไวก้ิงแห่งสแกนดิเนเวีย ผา่นทะเลสาบนอ้ยใหญ่แสนสวย ให้ท่านไดผ้า่นชมวิวอนัสวยงามตลอดสองขา้ง
ทางเมืองตากอากาศอนัมีช่ือเสียงของประเทศสวีเดนและพกัให้ท่านไดเ้ปล่ียนอิริยาบถจากการเดินทาง พร้อมเดิน
เล่นถ่ายรูปซ้ือของฝากของท่ีระลึก เม่ือถึงเมืองคำร์สตัดน าท่านชมความสวยงามของเมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า 
KLARALVEN ซ่ึงเป็นแม่น ้ าท่ียาวท่ีสุดของสวีเดน น าท่านชมย่านเมืองเก่าพร้อมชมวิหำรแห่งคำร์สตัดท่ีสร้าง
ตั้งแต่ยคุกลางถือไดว้า่เป็นโบสถส์ไตลบ์ารอคแห่งแรกของเมือง มีความสวยงามในแบบของชาวสแกนท่ีจะเนน้สี
ขาวเป็นหลกั จากนั้นชมจัตุรัสใจกลำงเมือง Town square ศูนยร์วมความเจริญตั้งแต่โบราณเป็นท่ีตั้งของศาลา
กลางของเมืองท่ีสวยงามอิสระใหท้่านถ่ายภาพท่ีระลึกพร้อมเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยั  

 ค ่า           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัคา้งคืน ณ Scandic Karlstad Cityหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั        
 
วนัทีส่ี่ คำร์สตัด – ออสโล – อุทยำนฟรอกเนอร์ – ย่ำนคำรลโจฮันเกท (นอร์เวย์) 
เชา้           รับประทำนอำหำรเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีนทีโรงแรม Buffet 
         เดินทางสู่ กรุงออสโล เมืองท่ีถูกสถาปนาข้ึนเม่ือ 60 ปีก่อน ซ่ึงในอดีตเม่ือคร้ังท่ีนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของ

อาณาจกัรเดนมาร์ก นอร์เวยไ์ดย้า้ยเมืองหลวงถึง 2 คร้ังจากกรุงทรอนโฮลมม์าเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุง
ออสโลในปัจจุบนั ตั้งอยูริ่มฝ่ังออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคกัไปดว้ยผูค้น และนกัท่องเท่ียว ระหวา่งทางชมความ
งามสองขา้งทางสวยงามแปลกตาดว้ยทิวทศัน์แบบสแกนดินเนเวยีเป็นท่ีราบสลบัภูเขาสูงมีแม่น ้า และทะเลสาบอยู่
ตลอดทางตามอธัยาศยั 

เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย               น าท่านชม อุทยำนฟรอกเนอร์ หรือ สวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติท่ีมีประติมากรรมอนัแสดง ถึง

ความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการด้ินรน ต่อสู้ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็น
ผลงานประติมากรช่ือดงัของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ ชมผลงานน ้ าพุ
วงจรชีวติท่ีมีความหมายสอนใจ โดย เฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลาง
สวนท่ีสูงถึง 17 เมตรท่ีเป็นรูปคนจ านวนมากมายปีนป่ายกนัอยู่บน
เสา และเป็นประติมากรรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดซ่ึงท่านไม่ควรพลาดชม
ในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียว ย่ำนคำร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดิน และยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงของออสโล ตรงปลายถนนเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงสร้างโดยพระเจา้ชาร์ลท่ี 3 ปัจจุบนัเป็นท่ีประทบั
ของราชวงศ ์ นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ต่าง ๆ โรงแรม พิพิธภณัฑ ์ ร้านอาหารตั้งเรียงรายจนสุดถนน 

 ค ่า           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัคา้งคืน ณ Scandic Helsfyr หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั        

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_14&action=edit&redlink=1
http://www.smileytour.com/product.php?id_product=53


 
วนัทีห้่ำ พระรำชวงัหลวง – อำคำรรัฐสภำ – ปรำสำทAkurshus – โอเปร่ำเฮำส์ – ย่ำนเอเคอร์บรูค – เรือ DFDS 
เชา้           รับประทำนอำหำรเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีนทีโรงแรม Buffet 

น าท่านเท่ียว กรุงออสโล ผา่นชมท าเนียบรัฐบาล พระบรมมหำรำชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกวา่ 100 ปี
ต่างๆ อาทิ เนช่ันแนลเธียเตอร์ อำคำรรัฐสภำ และศาลาเทศบาล
เมืองเก่าซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นน าท่านชมดา้นหน้า 
ปรำสำท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนส
ซองส์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1648  สร้างเป็นฐานบญัชาการป้องกนั
เมืองจากการรุกรานของชาวสวีเดน รวมถึงเคยใชเ้ป็นคุกส าหรับ
ขงันกัโทษ อิสระให้ท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ซ่ึงตั้งอยู่ติดกบัฟจอร์ท
อนัสวยงาม  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั  โอเปร่ำเฮำส์ ซ่ึงสร้างข้ึนดว้ยสไตล์โมเดิร์นเม่ือปี 2007 ไดรั้บรางวลัการ
ออกแบบระดบัโลกมากมาย  

เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านสู่ ย่ำนเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และท่ีตั้งของศาลาวา่การ (City Hall) แนวอาร์ตเดคโค

สถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ย น ้ าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกลก้นัเป็น The 
Nobel Peace Centre สถานทีทีมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพอนัทรงเกียรติ อิสระ
ใหท้่านเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยั ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

15.30 น.         เดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือลงเรือส ำรำญ DFDS (Overnight Cruise) ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านขายของ, ร้านคา้ปลอด
ภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของท่าน) 

18.00 น.         รับประทำนอำหำรค ่ำแบบ "สแกนดิเนเวยีนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตำคำรบนเรือส าราญ   
น าคณะพกับน เรือส ำรำญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู่  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัทีห่ก     โคเปนเฮเกน – เงือกน้อย – ปรำสำทโรเซนบอร์ก ( เดนมำร์ก ) 
เชา้. บริการอาหารเชา้บนเรือ 
09.00 น. เรือเขา้เทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเกน้ เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กมหา

นครอนัยิง่ใหญ่แห่งคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย สร้างข้ึนมาอยา่งยาวนานกวา่ 

http://www.smileytour.com/product.php?id_product=53


2000 ปี น าท่านชมความงดงามของกรุงโคเปนเฮเกน เร่ิมตน้โดยการน าท่านชม เดอะลติเติล้เมอร์เมด รูปป้ันเงือก
น้อย สร้างด้วยส าริด นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุด
ท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง สร้างข้ึนโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผูว้่าจา้งไดรั้บอิทธิพลจากนิทานของ 
ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปป้ันแลว้เสร็จถูกน าไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 อิสระให้ท่านเก็บภาพอ่าวโคเปน 
เฮเกน้อนัสวยงามดว้ยบรรยากาศแบบสแกนแท ้ๆ จากนั้นไปชมน ้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ี
ร่วมสร้างเกาะซีแลนดข้ึ์นมาซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเล่าขานกนัมาแต่โบราณ  

เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชมความงามของเมือง เร่ิมตน้ตั้งแต่อาคารรัฐสภำ, ซิตีฮ้อลล์, นิวเฮ้ำส์ เขตย่ำนท่ำเรือ ท่ี

มีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสต ์ศตวรรษท่ี 17 เรียงรายกนัอยา่งสวยงาม  
จากนั้นไปชมปรำสำทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดชัต์ – เรอเนส
ซองส์ อายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี สร้างในศตวรรษท่ี 17 โดยพระเจา้คริสเตียนท่ี 
4  เพื่อเป็นสถานท่ีพกัร้อนของราชวงศ์ น าชมรอยลัคอลเลคชั่น ท่ีเก็บ
เคร่ืองประดบัมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 
16 อาทิ มหามงกุฎ, เคร่ืองประดบัท่ีท าจากเพชรและอญัมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ ์นบัเป็นสมบติัล ้าค่าของ
ประเทศเดนมาร์ก 

 ค ่า           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัคา้งคืน ณ Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั        
 
วนัทีเ่จ็ด      ย่ำนนูฮำวน์(ท่ำเรือใหม่) – พระรำชวงัอมำเลยีนบอร์ก – ถนนสตรอยก์– เดนมำร์ก – กรุงเทพ 
เชา้. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ ย่ำนนูฮำวน์ แปลวา่ ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชยท่ี์ไวส้ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า 
บริเวณน้ีจึงรายลอ้มไปดว้ยร้านอาหารและตึกรามบา้นช่องท่ีมีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นท่ีนิยม
ส าหรับวยัรุ่นชาวเดนมาร์กท่ีนิยมมานัง่รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีส าหรับล่องเรือชม
ววิและสถานท่ีต่างๆ รอบกรุงโคเปนเฮเกนไดอี้กดว้ยจากนั้นอิสระใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ พระรำชวงัอมำเลียนบอร์ก 
(จากดา้นนอก) ท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 
โดยมีพระราชินีมาร์เกรเธอท่ี 2 แห่งราชวงศเ์ดนมาร์กประทบัอยู ่ มี
การ์ดทหารรักษาพระองคป์ระจ าอยูใ่นแต่ละจุด ดงันั้น เร่ิมตั้งแต่
เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดินสว  นสนามจากพระราชวงั 
Rosenborg และเคล่ือนขบวนมาเปล่ียนเวรเฝ้ายามท่ีหนา้พระราชวงั และจะท าการเปล่ียนเวรยามกนั ณ เวลา 
12.00 น. ของทุกวนัเป็นภาพท่ีสวยงามยิง่นกั 

เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย จากนั้นอิสระใหท้่านช็อปป้ิงสินคา้ ย่ำนวอล์คกิง้สตรีท หรือ ถนน

สตรอยก์ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกน และอยูใ่นใจ
กลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่



ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 
กิโลเมตรท่ียืน่จากศาลากลางไปยงัถนน Kongens Nytorv  Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าว
ตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade, Nygade, 
Vimmelskaftet และ Østergade 
ไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินโคเปนเฮเก้น 

22.35 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี QR 164/QR 832 (22.35 – 05.50 น. / 08.00 – 19.00 น.) แวะพกัและ
รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริกำรอำหำร และเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน 

 
วนัทีแ่ปด   กรุงเทพมหำนคร  
19.00  น.     เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่ำนทีใ่ช้บริกำร 

 
สวีเดน นอร์เวย์  เดนมำร์ก  8 วัน โดย QATAR AIRWAYS  

อตัรำค่ำบริกำร  พกัห้องคู่ หรือ ห้อง 3 เตยีง 
พกัเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ 

วนัที ่7 – 14  ตุลำคม  (วนัหยุดชดเชย)   63,555 15,000 

วนัที ่22 – 29 ตุลำคม  (วนัปิยมหำรำช) 63,555 15,000 

วนัที ่1 – 8 พฤศจิกำยน 63,555 15,000 

วนัที ่19 – 26 พฤศจิกำยน 63,555 15,000 

วนัที่ 3 – 10 ธันวำคม  (วนัพ่อแห่งชำติ และ วนัรัฐธรรมนูญ) 63,555 15,000 

** รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็ภำษีน ำ้มันและภำษีสนำมบินเพิม่เติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึน้ไป เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
** รูปภำพในโปรแกรมทัวร์เป็นกำรตกแต่งเพ่ือกำรโฆษณำเท่ำน้ัน ** 

***หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในกำรยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรำคำกรณีผู้ร่วม      เดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน*** 

ส ำหรับท่ำนที่เป็นมุสลิม ,  ทำนมังสวิรัติ  , ไม่ทำนหมู  , ไม่ทำนเน้ือ , ไม่ทำนไก่ , ไม่ทำนปลำ  โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์  
 
* ในกรณเีล่ือนกำรเดินทำงกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสำรประกนั,เอกสำรโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำนีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวนัเดินทำงไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 

12 ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ 
เน่ืองจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึน้หลำยเท่ำตัว หำกวนัเข้ำพกัตรงกบัช่วงงำน
เทศกำล งำนแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท ำให้ต้องมีกำรเปลีย่นย้ำยเมือง โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมย่ืนวซ่ีำให้ ไม่ว่ำวซ่ีำจะผ่ำนหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 



10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่ำนใดต้องกำรซ้ือประกันสุขภำพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทวัร์ 

 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองกำรใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสำยกำรบิน)  
5)  ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ 16 ยูโรต่อท่ำน 
6)  ค่ำทปิพนักงำนขับรถในยุโรป (ท่ำนละ 12 ยูโร) 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส / 
เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์  มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 

 ส่วนที่เหลือช ำระทันทีหรือก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วันไม่ว่ำผลของวีซ่ำจะออกหรือไม่ออกก็ตำม มิฉะน้ันจะถือว่ำ
ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกำลคริสต์มำส / เทศกำลปีใหม่ / เทศกำลสงกรำนต์  มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในกำรย่ืนวีซ่ำ ท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต เพ่ือมำสแกรน
ลำยนิว้มือ โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ี
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ค่ำด ำเนินกำรและ ค่ำบริกำร  4,500 บำท 



- ค่ำตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้ำออกตั๋วมำแล้วไม่สำมรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทำงบริษัทขอเอกสำรเพิ่มเติมแต่ท่ำนไม่ส่งเอกสำรตำมที่ขอมำให้ทำงบริษัท / เอกสำรของท่ำนไม่
น่ำเช่ือถือ / มีกำรปลอมแปลงเอกสำร / มำไม่ทันเวลำนัดหมำยตำมที่สถำนทูตก ำหนด (มำสำย) / ไม่รับ
โทรศัพท์สถำนทูต / กำรใช้ค ำพูดไม่สุภำพกบัสถำนทูต และส่งผลท ำให้วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกสถำนฑูต 
ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่ำน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

หมำยเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำสวเีดน 
ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่ำธรรมเนียม กำรแปลเอกสำรจำกศูนย์แปล  
เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำทวัร์ (ใช้เวลำพจิำรณำวซ่ีำ 15 วนัท ำกำร และต้องมำแสดงตนทีส่ถำนฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้ำว่ำงเหลือ
ส ำหรับประทบัวซ่ีำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
2. รูปถ่ำยปัจจุบันหน้ำตรง 2X1.5 นิว้ จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉำกหลงัสีขำวเท่ำน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  

รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืนๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว  (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (เม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

*******    เอกสำรส่วนตวัทุกชนิด ต้องมตีรำประทับจำกทำงศูนย์กำรแปลเท่ำน้ัน    ******* 
ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่ำธรรมเนียม กำรแปลเอกสำรจำกศูนย์แปล  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรอง
ส าเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายสุ าเนาไม่เกิน 1 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้งให้ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  เงินเดือน ใน
จดหมายรับรองการท างานตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัด้วย  พมิพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน  



8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานใหร้ะบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง  เงินเดือน พมิพ์เป็น
ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภำษำองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ำน้ัน) 
9.1  ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เท่ำน้ัน (กรุณำน ำสมุดเงินฝำกเล่มจริงมำวันที่ย่ืนวซ่ีำด้วย) 
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดใน
บญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้งใชใ้น
การยืน่วซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็นเอกสาร
แสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อเตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการแนบเป็น
เอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา 
 กรณีท่ีไม่มีการปรับสมุดบญัชีทุกเดือน ให้ขอสเตทเมน้ยอ้นหลงั 6 เดือนจากธนาคาร (สเตทเมน้ขอเป็นภาษาไทย) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน 
หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

  การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (เป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบั
จากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 
กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ หลงัจาก
นั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุ
วนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรง



ตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ใหผ้ิดพลาดใน
การออกเอกสาร) 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

***** ส ำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อ่ืนก่อน สถำนทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ำกรณใีด ๆ **** 

ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่ำธรรมเนียม กำรแปลเอกสำรจำกศูนย์แปล  

 

 



 


