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ชมความสวยงามจากบนมุมสูงของ กรุงสต็อกโฮล์ม  บนเนินเขาถนน FJALLGATAN 
พกับน เรือส าราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS  

ชม เดอะลติเติล้เมอร์เมด รูปป้ันเงือกน้อย ริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเท่ียวส าคัญแห่งหน่ึงของเมือง 
เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก สถานท่ีท่ีเกบ็เคร่ืองประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก 

ถ่ายรูปกบัพระราชวังอมาเลยีนบอร์ก ท่ีประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก  
 

 

 



  
          วันแรก         กรุงเทพฯ – โดฮา – สต๊อกโฮล์ม 

18.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways (QR) เจา้หนา้ท่ี
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ สต๊อกโฮล์มโดยเท่ียวบินท่ี QR 833/QR 169 (21.05 – 00.05 น. / 01.50 – 07.15 น.) แวะพกัและ
รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

          วันท่ีสอง    เนินเขา FJALLGATAN – ซิตีฮ้อลล์ – ห้าง NK – ย่าน Sergel Square – เมืองเก่ากมัล่าสแตน (สวีเดน) 
07.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน อาลนัดา กรุงสต๊อกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย

ทะเลสาบมาร์ลาร์จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น นครแห่งน ้า หรือ เวนสิแห่งยุโรป น าท่านผา่นพิธีการทางสนามบิน 
พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ รถโคช้ปรับอากาศพร้อมคนขบัผูช้  านาญเส้นทางรอรับท่านท่ีสนามบิน  จากนั้นน าท่าน
เร่ิมตน้การท่องเท่ียวท่ีจะท าใหท้่านประทบัใจไปแสนนานดว้ยการน าท่านชมความงามของกรุงสต๊อกโฮลม์  น าท่าน
ขึ้นสู่จุดชมวิว บนเนินเขาถนน FJALLGATANชมความสวยงามจากบนมุมสูงของ กรุงสต็อกโฮล์ม  เมืองหลวงของ
ประเทศสวีเดนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ความงาม บนผิวน ้า” (Beauty 
on Water) หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ังศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและ
สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้นช่อง  รวมทั้งปราสาทราชวงั
ตั้งอยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 
(Lake Malaren) ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก จากนั้นน าท่านเขา้ชม ศาลาว่าการเมือง
สต็อคโฮล์ม หรือ ซิตีฮ้อลล์ ซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg 
สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสก สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 ซ่ึงใชปั้จจุบนัเป็น
สถานท่ี จัดงานเลีย้งฉลองผู้ท่ีได้รับรางวัลโนเบล ภายในหอ้ง GOLDEN HALLท่ีประดบัประดาดว้ยโมเสกทอง
ค านบัลา้นช้ินสวยงามวิจิตรตระการตายิง่นกั 
 
 
 

 
 
เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1)  (อาหารพื้นเมือง)  
 

 
 

 
 
 

บ่าย จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้าเอน็เค NK ซ่ึงเป็นหา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือหรือ ย่าน Walking 
Street Sergel Square อนัทนัสมยั อิสระตามอธัยาศยักบัการชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง หรือจะเลือกมุมสวยๆ นัง่จิบน ้ า
ชาหรือกาแฟในย่านน้ี  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่ากัมล่าสแตน น าท่านชมพระราชวังหลวง 



พระบรมมหาราชวงัสตอกโฮล์ม (Stockholms Slott) เป็นพระราชวงัสไตล์บาโรก ตั้ งอยู่ในเขต Old Town ของ
สตอกโฮลม์ ท่ีน่ีสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1700 โดยปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านักอย่างเป็นทางการของราชวงศส์วีเดน โดย
พระราชวงัสูง 7 ชั้นแบ่งออกเป็น 600 หอ้ง จากนั้นใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศยั  

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
พกัคา้งคืน ณ Quality Hotel Globeหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (คืนท่ี 1)  

          วันท่ีสาม    สต๊อกโฮล์ม – เออเรโบร – ปราสาทเออเรโบร – คาร์สตัด – วิหารแห่งคาร์สตัด – Town square  (สวีเดน) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
 จ า กนั้ น เ ดิ นท า ง ต่ อ ไป ยัง  เ อ อ เ ร โ บ ร  (Orebro)  ( ป ร ะ ม าณ  2 0 3  ก ม . )  เ มื อ ง เ อ ก ขอ ง มณฑล เ อ อ

เรบรู  https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B

8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99ตั้ งอยู่บนฝ่ังตะวันออก
ของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นสถานท่ีมีการประชุมคร้ังส าคญัหลายคร้ัง รวมทั้งการประชุมแห่งชาติใน ค.ศ. 1810 ซ่ึง
เป็นการรับเลือกมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดน ซ่ึงต่อมาภายหลงัไดค้รองราชยเ์ป็นพระเจา้ชาร์ลท่ี 14 น าท่านแวะถ่ายรูป
ท่ีระลึกกบั ปราสาทเออเรโบร (Orebro Castle) และส านกังานของ หนังสือพิมพ์  Allehanda Borgen ซ่ึงแต่เดิมเป็น
อาคารของธนาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป    

 
 
 
 

 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4)  (อาหารพื้นเมือง)  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์สตัด (Karlstad) (ประมาณ 109 กม.) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์นประเทศสวีเดน ไดรั้บ

การขนานนามว่าไวก้ิงแห่งสแกนดิเนเวีย  ผ่านทะเลสาบนอ้ยใหญ่แสนสวย ให้ท่านไดผ้่านชมวิวอนัสวยงามตลอด
สองขา้งทาง เมืองตากอากาศอนัมีช่ือเสียงของประเทศสวีเดน  น าท่านชมความสวยงามของเมืองคาร์สตัด ท่ีตั้งอยู่
ริมฝ่ังแม่น ้า KLARALVEN ซ่ึงเป็นแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดของสวีเดน น าท่านชมยา่นเมืองเก่าพร้อมชมวิหารแห่งคาร์สตัด
ท่ีสร้างตั้งแต่ยุคกลางถือไดว้่าเป็นโบสถส์ไตลบ์าโรกแห่งแรกของเมือง มีความสวยงามในแบบของชาวสแกนท่ีจะ
เนน้สีขาวเป็นหลกั จากนั้นชมจัตุรัสใจกลางเมือง Town square ศูนยร์วมความเจริญตั้งแต่โบราณเป็นท่ีตั้งของศาลา
กลางของเมืองท่ีสวยงาม อิสระใหท้่านถ่ายภาพท่ีระลึกพร้อมเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยั  

  
 

 
 

 
 

 ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
 พกัคา้งคืน ณ Scandic Karlstad Cityหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  (คืนท่ี 2)     

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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
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
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


 
          วันท่ีส่ี คาร์สตัด – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ย่านคารลโจฮันเกท (นอร์เวย์) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
         เดินทางสู่ กรุงออสโล (ประมาณ 218 กม.) เมืองท่ีถูกสถาปนาขึ้นเม่ือ 60 ปีก่อน ซ่ึงในอดีตเม่ือคร้ังท่ีนอร์เวยอ์ยู่ใน

อารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์ก นอร์เวยไ์ดย้า้ยเมืองหลวงถึง 2 คร้ังจากกรุงทรอนโฮลมม์าเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะ
มาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนั ตั้งอยูริ่มฝ่ังออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคกัไปดว้ยผูค้นและนกัท่องเท่ียว ระหวา่งทาง
ชมความงามสองขา้งทางสวยงามแปลกตาด้วยทิวทศัน์แบบสแกนดิเนเวียเป็นท่ีราบสลบัภูเขาสูงมีแม่น ้ า และ
ทะเลสาบอยูต่ลอดทางตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
เท่ียง    รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย               น าท่านชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ สวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติท่ีมีประติมากรรมอนัแสดง ถึง

ความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการด้ินรนต่อสู้ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงัของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ 
ชมผลงานน ้ าพุวงจรชีวิตท่ีมีความหมายสอนใจ โดย เฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนท่ีสูงถึง 17 เมตรท่ีเป็นรูป
คนจ านวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา และเป็นประติมากรรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ซ่ึงท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่
ประติมากรรมทั้งหมด จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเท่ียว ย่านคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงของออสโล ตรงปลายถนนเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงสร้างโดยพระเจา้ชาร์ลท่ี 3 ปัจจุบนัเป็นท่ีประทบั
ของราชวงศ์   นอกจาก น้ีย ัง มี ร้านค้า ต่าง  ๆ  โรงแรม พิพิธภัณฑ์   ร้ านอาหารตั้ ง เ รียงรายจนสุดถนน 
 
 
 

 
 
 

 ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 
 พกัคา้งคืน ณ Quality Hotel Expo หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  (คืนท่ี 3)        
 
 
 
 
 
 
 



          วันท่ีห้า พระราชวังหลวง – อาคารรัฐสภา – ปราสาทAkurshus – โอเปร่าเฮาส์ – ย่านเอเคอร์บรูค – เรือ DFDS 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเท่ียว กรุงออสโล ผ่านชมท าเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี
ต่างๆ อาทิ เนช่ันแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นน าท่าน
ชมดา้นหน้า ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1648  สร้าง
เป็นฐานบญัชาการป้องกนัเมืองจากการรุกรานของชาวสวีเดน รวมถึงเคยใชเ้ป็นคุกส าหรับขงันกัโทษ อิสระใหท้่าน
ถ่ายภาพดา้นหนา้ซ่ึงตั้งอยู่ติดกบัฟจอร์ทอนัสวยงาม  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั  โอเปร่าเฮาส์ ซ่ึงสร้างขึ้นดว้ยสไตล์
โมเดิร์นเม่ือปี 2007 ไดรั้บรางวลัการออกแบบระดบัโลกมากมาย  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10) 
บ่าย หลังอาหารน าท่านสู่ ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และท่ีตั้ งของศาลาว่าการ (City Hall) แนวอาร์ตเดคโค

สถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดับไปด้วย น ้ าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกลก้ันเป็น The 
Nobel Peace Centre สถานท่ีท่ีมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพอนัทรงเกียรติ อิสระให้
ท่านเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยัไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

15.30 น.       เดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Overnight Cruiseห้องพักแบบมีหน้าต่าง ) ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านขาย
ของ, ร้านคา้ปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

18.00 น.         รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ  (ม้ือท่ี 11) 
น าคณะพกับน เรือส าราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู่ (คืนท่ี 4)   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



          วันท่ีหก     โคเปนเฮเกน – เงือกน้อย – ปราสาทโรเซนบอร์ก – ถนนสตรอยก์ ( เดนมาร์ก ) 
เช้า บริการอาหารเช้าบนเรือ (ม้ือท่ี 12) 
09.00 น. เรือเขา้เทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กมหานครอนัยิง่ใหญ่แห่งคาบสมุทร

สแกนดิเนเวีย สร้างขึ้นมาอย่างยาวนานกวา่ 2000 ปี น าท่านชมความงดงามของกรุงโคเปนเฮเกน เร่ิมตน้โดยการน า
ท่านชม เดอะลติเติล้เมอร์เมด รูปป้ันเงือกนอ้ย สร้างดว้ยส าริดนัง่อยูบ่นกอ้นหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร 
ริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผูว้า่จา้งไดรั้บ
อิทธิพลจากนิทานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปป้ันแลว้เสร็จถูกน าไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 อิสระใหท้่าน
เก็บภาพอ่าวโคเปนเฮเกน้อนัสวยงามดว้ยบรรยากาศแบบสแกนแท ้ๆ จากนั้นไปชมน ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละ
กบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนดข์ึ้นมาซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเล่าขานกนัมาแต่โบราณ  

 
 

 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชมความงามของเมือง เร่ิมตน้ตั้งแต่อาคารรัฐสภา, ซิตีฮ้อลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือ ท่ีมี

อาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสต ์ศตวรรษท่ี 17 เรียงรายกนัอยา่งสวยงาม  จากนั้นไปชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างใน
สไตลแ์บบดชัต ์ – เรอเนสซองส์ อายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี สร้างในศตวรรษท่ี 17 โดยพระเจา้คริสเตียนท่ี 4  เพื่อเป็น
สถานท่ีพกัร้อนของราชวงศ์ น าชมรอยลัคอลเลคชัน่ ท่ีเก็บเคร่ืองประดบัมีค่าของราชวงศเ์ดนมาร์ก มาตั้งแต่ปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 อาทิ มหามงกุฎ, เคร่ืองประดบัท่ีท าจากเพชรและอญัมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศน์บัเป็นสมบติั
ล ้าค่าของประเทศเดนมาร์กจากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นและเลือกซ้ือสินคา้ ย่านวอล์คกิง้สตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ 
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกน และอยูใ่นใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมี
ความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความ
ยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียืน่จากศาลากลางไปยงัถนน Kongens Nytorv  Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดิน
ดงักล่าวตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade, Nygade, 
VimmelskaftetและØstergade 
 



 
 

 
 
 ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 14) 
 พกัคา้งคืน ณ Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  (คืนท่ี 5)      
 

          วันท่ีเจ็ด      ย่านนูฮาวน์(ท่าเรือใหม่) – พระราชวังอมาเลยีนบอร์ก – กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 

น าท่านสู่ ย่านนูฮาวน์ แปลวา่ ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชยท่ี์ไวส้ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า บริเวณ
น้ีจึงรายลอ้มไปดว้ยร้านอาหารและตึกรามบา้นช่องท่ีมีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นท่ีนิยมส าหรับวยัรุ่น
ชาวเดนมาร์กท่ีนิยมมานัง่รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกจากน้ียงัเป็นท่ีส าหรับล่องเรือชมวิวและสถานท่ี
ต่างๆรอบกรุงโคเปนเฮเกนไดอี้กดว้ย  อิสระใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามตามอธัยาศยั  
 
 
 

 

น าท่านสู่ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากดา้นนอก) ท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก โดยมีพระ
ราชินีมาร์เกรเธอท่ี 2 แห่งราชวงศเ์ดนมาร์กประทบัอยู ่ มีการ์ดทหารรักษาพระองคป์ระจ าอยูใ่นแต่ละจุด ดงันั้น เร่ิม
ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดินสวนสนามจากพระราชวงั Rosenborg และเคล่ือนขบวนมาเปล่ียนเวรเฝ้ายาม
ท่ีหนา้พระราชวงั และจะท าการเปล่ียนเวรยามกนั ณ เวลา 12.00 น.ของทุกวนัเป็นภาพท่ีสวยงามยิง่นกัไดเ้วลานดั
หมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น 

 
 
 
 
 
 

 16.15 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี QR 160/QR 836 แวะพกัและรอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา  
บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

 
          วันท่ีแปด   กรุงเทพมหานคร  

13.10  น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านท่ีใช้บริการ 

 



 สวี เดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก  8 วัน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ 
 พกัห้องคู่  

หรือ ห้อง 3 เตียง 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

วันท่ี 28 กนัยายน – 5 ตุลาคม  88,888 20,000 

วันท่ี 9 – 16 ตุลาคม  88,888 20,000 

วันท่ี 19 – 26  ตุลาคม  (วันปิยมหาราช) 88,888 20,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เติม **  

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 

ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
 
* ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมท่ีอยู่ต่อ  
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม 

/ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 

ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 



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

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร) 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท  
• ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท) 

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

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายนิว้มือ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้า
ออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 



- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่
น่าเช่ือถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์
สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสวเีดน 
กรุณาอย่าเย็บ และ อย่าติดกาวกระดาษเอกสารต่างๆท่ีท่านย่ืนวีซ่า 

ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล  
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนท่ีสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลงัสีขาวเท่านั้น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน 

เหมือนกนัทั้ง 2  รูป)  
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 และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว  (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

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

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐาน
รับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดา
หรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

*******    เอกสารส่วนตัวทุกชนดิ ต้องมตีราประทับจากทางศูนย์การแปลเท่านั้น    ******* 
ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล  

8. หลกัฐานการท างาน  
8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวั
จริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf


8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น 
หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

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

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) 
 9.1  สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบั
จากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันที่ย่ืนวีซ่า  
▪ กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
▪ ก่อนยืน่วีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวีซ่า  และส าเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้แรกท่ีมี
ช่ือบญัชี น ามายื่นเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะไดมี้ยอด
ในการปรับสมุด  

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

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

▪ เขียนจดหมายช้ีแจง เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
▪ กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

▪  การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (เป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจาก
วนัท่ีไดค้ิวยืน่วีซ่า พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้ิวยืน่วีซ่าวนัท่ี 18 
กนัยายน   หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน   หรือ หลงัจากนั้น
เท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และ
ประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้
พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออก
เอกสาร) 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 



12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าสวีเดน ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

วันท่ีมาย่ืนวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างท่ีเป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมา
วันที่ย่ืนวีซ่าด้วย 
 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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