
 

 

สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ 3 เมืองหลวง (พักบนเรือ 1 คืน) 

เดนมารก-นอรเวย-สวีเดน  By Thai Airway (TG) 
 

 กรุงโคเปนเฮเกน >> เมืองหลวงของประเทศเดนมารก เมืองแหงกลิ่นอายแหงความรักในเทพนิยาย 

 DFDS>> ลองเรือสําราญสู..ออสโล เพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวกภายในเรือสําราญ 

 กรุงออสโล >> เมืองหลวงของประเทศนอรเวย เมืองที่นาอยูที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 

 กรุงสตอกโฮลม >> เปนเมืองหลวงของประเทศสวีเดน  “ราชินีแหงทะเลบอลติก” 

 

 

DA

Y 
ITINERARY 7วัน/4คืน (มีรถโคชบริการทกุวัน) 

MEAL 
HOTEL 

เชา กลางวัน เย็น 

1 สนามบินสุวรณภูม ิ– โคเปนเฮเกน (เดนมารก) / (TG950 00.50-06.35น.)     

2 

กรุงโคเปนเฮเกน – พระราชวังอามาเลียนบอรก – น้ําพุเกฟออน 

รูปปนเงือกนอย – เขาชมปราสาทโรเซนบอรก–ถนนสายชอปปงเรือสําราญ 

DFDS 

 

 

 DFDS 

3 
กรุงออสโล (ประเทศนอรเวย)–สวนประติมากรรมวิกกลันด-(ผานชมศาลาวาการ

กรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง–ชอปปงตามอัธยาศัย 

   
OSLO 

4 กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮลม    STOCKHOLM 

5 กรุงสตอกโฮลม–ศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือรบวาซา-ชอปปง    STOCKHOLM 

6 สตอกโฮลม– สนามบินสตอกโฮลม (TG961 13.30-05.45+1 น.)     

7 กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ)      



 

 

 

 

 
 

กําหนดการเดินทาง 
10 – 16 กันยายน 2561 

05 – 11 พฤศจิกายน 2561 

24 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมารก) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขาหมายเลข  4 แถว D 

เคานเตอรสายการบินไทย เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

 

วันที่สองของการเดินทาง  (2)      กรุงโคเปนเฮเกน – พระราชวงัอามาเลียนบอรก – น้ําพุเกฟออน   

                                   รูปปนเงือกนอย – เขาชมปราสาทโรเซนบอรก–ถนนสายชอปปง– เรือ
สําราญ DFDS  

00.50 น. ออกเดินทางสู โคเปนเฮเกน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 

06.35 น.  เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เมืองหลวงของ

ประเทศเดนมารก จากนัน้นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร นําทานรับสัมภาระแลว นําทานเดินทางสูตัวเมือง 

นําทานชมความงามภายนอกพระราชวังอามาเลียนบอรก 

อันเปนที่ประทับของราชวงศเดนมารก ชมอาคารบานเรือน สไตล

เดนมารก ชมน้ําพุเกฟออน พรอมฟงประวัติอันนา  ประทับใจ 

แ ล ว นํ า ท า น ช ม แ ล ะ ถ า ย รู ป กั บ เงื อ ก น อ ย  “Little 

Mermaid”อันเปนสัญลักษณของกรุงโคเปนเฮเกนนําทานเขา

ไมร่วมคา่วซี่าสวเีดน 3,300 บาท/ทา่น และคา่ทปิ 1,800 บาท/
ทา่น 

 

 

ลดทันที!!! 

3,000 บาท/ทาน 
จากราคาเดิม 55,900 บาท 

 



 

 

ชมปราสาทโรเซนบอรกศิลปะแบบดัตชเรเนซองส ภายในประดับตกแตงดวยวัตถุล้ําคานาสนใจ

มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมงกุฎที่ประดับดวยอัญมณีที่สวยงามล้ําคา เกาอี้ที่ใชในพระราชพิธี

ราชาภิเษกของกษัตริย ราชบัลลังก ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ และเสื้อเกราะของอัศวิน ซึ่งลวน

แลวแตเปนของล้ําคาในศตวรรษที่17 ในอดีตปราสาทแหงนี้ถูกสรางเพื่อจุดประสงคใชในการพักรอน

ของเชื้อพระวงศในสมัยนั้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (1) 

บาย อิสระใหทานชอปปง และเลือกซื้อของฝากบนถนนสายชอปปงที่ยาวที่สุดในยุโรป 

“Stroget”เมื่อไดเวลาอันสมควรแลว นําทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อเตรียมตัว

เดินทางสูกรุงออสโล โดยเรือสําราญขนาดใหญ DFDS ทานสามารถเลือกซื้อสินคา

ปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวกภายในเรือสําราญ อาทิเชน

ไนตคลับ, บาร, หองเกมส ฯลฯ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคารภายในเรือสําราญ DFDS  (2) 

  หองพักภายในเรือสําราญแบบ 2 Berth Inside  

หมายเหตุ ลูกคาควรแยกกระเปาเตรียม  OVER NIGHT BAG สําหรับคืนแรกที่ใชบนเรือ DFDS เนื่องจาก

กระเปาใบใหญจะไปรับอีกที ที่กรุงออสโล ประเทศนอรเวย 

 
 

 

 
 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง  (3)      กรุงออสโล (ประเทศนอรเวย)–สวนปฏิมากรรมวิกกลันด 
                                  ศาลาวาการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง–ชอปปง

ตามอัธยาศัย 

เชา  รับประทารอาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคารภายในเรือสําราญ DFDS   (3) 

09.45 น. เดินทางถึงกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอรเวย เดิมเคยเปนชุมชนใหญของชาวไวกิ้ง

โบราณ ปจจุบันไดรับการยอมรับวาเปนเมืองที่นาอยูที่สุดเมืองหนึ่ง

ของโลกนําทานชมสวนปฏิมากรรมวิกกลันดสวนสาธารณะอัน

เปนผลงานของปฏิมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอรเวย ซึ่งแสดง

เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”กลาง

สวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญที่สุด หัวหนาทัวรคอยแนะนําใหทาน



 

 

ถายรูปในมุมมองที่สวยที่สุด นําทานผานชมศาลาวาการกรุงออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล

สาขาสันติภาพที่ริเริ่มโดยอัลเฟร็ด โนเบล ตั้งแต ค.ศ.1895 โดย Norwegian Nobel Committee 

ประเทศนอรเวยเปนผูคัดเลือกผูรับรางวัล พิธีมอบรางวัลมีขึ้นทุกปในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวัน

คลายวันเสียชีวิตของ อัลเฟร็ด โนเบล  นําทานผานชมพระราชวังหลวงของกษัตริยนอรเวยที่สราง

ขึ้นในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เพื่อเปนที่ประทับของ King Charles ที่ 3 แหงนอรเวยและสวีเดน 

โดยปจจุบันเปนที่ประทับอยางเปนทางการของราชวงศนอรเวย   นําทานผานชมAkershus Castle 

and Fortressเปนปราสาทในยุคกลาง ปอมนี้สรางเพื่อเปนแนวกําแพงปองกันเมืองออสโล และ

ปราสาทแหงนี้ยังเคยเปนที่คุมขังนักโทษอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  (4) 

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง (Viking Ship Museum) ที่เกาแกและมีชื่อเสียงของกรุงออสโล 

ฟงเรื่องราวความเปนมาของเรือไวกิ้ง อายุพันกวาป และการเดินทางของชาวไวกิ้งในอดีต ใน

พิพิธภัณฑแหงนี้มีเรือไวกิ้ง 3 ลํา ซึ่งลําที่ยาวที่สุดคือ 24 เมตร โดยชาวนอรเวยไดขุดพบ และนําแตละ

ชิ้นมาประกอบเปนรูปเรือไดเกือบสมบูรณ นําทานชมยานการคาที่ขายของที่ระลึกจากนอรเวย แลว

อิสระใหทานพักผอน ถายรูป หรือชอปปงตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  (5) 

นําทานเขาที่พัก HOTEL SCANDIC FORNEBU, OSLO  4* หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง    (4)    กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮลม 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารโรงแรม  (6) 

นําทานเดินทางผานปาเขาอันงดงามสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิรนอัน

งดงามของประเทศสวีเดน จนไดรับการขนานนามวาไวกิ้งแหงสแกนดิเนเวีย    

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน   (7) 

บาย นําทานเดินทางผานดินแดนชุมชนไวกิ้ง แหงอดีตของประเทศสวีเดน สลับดวยปาเขาและทะเลสาบอัน

งดงาม สูกรุ งสตอกโฮลม  (Stockholm) เมื องหล วงให ญ แส นส วยของประเทศสวี เดน 

(Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอล

ติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลา

เร็น (Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮลม 

งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, 

พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหารดานหนาของ

ลานจัตุรัสกวาง เปนตน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  (8) 

จากนั้น นําทานเดินทางเขาที่พัก HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเทา  



 

 

 

วันที่หาของการเดินทาง   (5)   กรุงสตอกโฮลม–ศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือรบวาซา 
                                                ชอปปง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารโรงแรม  (9) 

นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม (City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดย

สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวย

หินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยง

รับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน   (10) 

บาย จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 

เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูป

แกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ที่สุดแหงหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลํานี้ 9 นิทรรศการ ยังมี

ภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑใน

สแกนดิเนเวีย จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากยานใจกลางเมือง  

 **อิสระอาหารค่ํา เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน** 

จากนั้น นําทานเดินทางเขาที่พัก HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเทา 

 

วันที่หกของการเดินทาง  (6)       สต็อคโฮลม  – กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (11) 

 จากนั้นออกเดินทางสูสนามบินนครสต็อคโฮลม  เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา  

TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน 

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง   (7)   กรุงเทพฯ 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง  

 

*************************************************** 
หมายเหตุ รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดวันเดินทาง  10-16 กันยายน 2561  
    5-11 พฤศจิกายน 2561 // 24-30 พฤศจกิายน 2561  

 

คณะผูเดินทาง 
 

*** ลดทันที 3,000 บาท/ทาน (จากราคาทัวร) *** 
ราคารวมตั๋ว ราคาไมรวมต๋ัว 

ผูใหญ (พักหองคู) 2-3 ทาน/หอง  

55,900 บาท 
33,900 บาท 

เด็กอายุมากกวา 7-12 ป พักกับ 1 ผูใหญ 

เด็กอายุมากกวา 7-12 ป พักกบั 2 ผูใหญ (มีเตียง) 

เด็กอายุต่ํากวา 7 ป พักกับ 2 ผูใหญ (ไมมเีตียง) 

 

49,900 บาท 

 
 

 
 

31,900 บาท 

หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ  9,500 บาท 

หมายเหตุ       - ราคานี้ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาสวีเดนและคาดําเนินการทานละ 3,300 บาท  
- ไมรวมคาทิปคนขับรถ,ไกด และหัวหนาทัวรทานละ 1,800 บาท 
- ลดราคา 2,000 บาท/ทาน สําหรับลูกคาที่ซื้อทัวรเต็ม 
 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 7 ปขึ้นไป เขาพกัแบบไมมีเตียง*** 

*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 25 ทานขึ้นไป หากจํานวนผูโดยสารต่ํากวา 20 ผูใหญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ 

เปลี่ยนแปลงราคา 

*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคาน้ีไปแลว 

*** กรณีทีนอน 3 ทาน/หอง บางโรงแรมท่ียุโรปอาจจะไมม ีลูกคาจําเปนตองจายหองพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)  

*** กรณีหองพักตางประเภทกัน เชน หองคู 2 ทาน/หอง (Twin/Double) หรือ หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หรือ หองพักเดี่ยว (Single) หองพกั

อาจจะไมติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหองแตละชั้นกนัไป แตกตางกัน 

***หากลูกคาคอนเฟรมการเดินทาง กรุณาสงสําเนาพาสปอรต เพื่อจองคิววีซา*** 

 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง  

 คาโรงแรมท่ีพัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานท่ีตางๆ  

ตามรายการท่ีระบ ุ

เหลอื 52,900.-บาท 

เหลอื 46,900.-บาท 



 

 

 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ, คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีม ี

 คามัคคุเทศกของบรษิัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดนิทางในตางประเทศ 

 คาประกันการเดินทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide คุมครองการสูญเสยีชีวติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ สําหรับผูเอา

ประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึง

ประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตวั 
 คานํ้ามันจากสายการบิน และคาภาษีสนามบิน ณ  วันที่ 21 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการ

ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี ้

อัตรานี้ไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว, คาใชจายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณ ี

 คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (1ใบ น้ําหนักไมเกิน30กิโลกรมัตอทาน) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่เอง  

 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ  คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 

 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 คาธรรมเนียมวีซาสวีเดน และคาดําเนินการทานละ 3,300 บาท  
 คาทิปคนขับรถ,ไกด และหัวหนาทัวรทานละ 1,800 บาท(ชําระพรอมกับยอดสวนที่เหลือ) 

 ไมมีแจกกระเปา 

 ไมแจกน้ําดื่มบนรถ 
 

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 30,000.- บาท ตอการจองทัวรหน่ึงทาน ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวก

สําหรับทานในการทําวีซา กอนวันเดินทางอยางนอย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห ) ในการทําวีซาเขาประเทศ หากเอกสารทานลาชาไมทันกําหนดหรือไมครบตาม

มาตรฐานทีส่ถานทูตกําหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการใหขอมูลท่ีเปนเท็จอันเปนผลทําใหสถานทูตปฏิเสธการ ออกวีซา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การไมคืนเงินคามัดจําท้ังหมด และหากวางมัดจํา หรือออกต๋ัวแลว บริษัทฯไมสามารถคืนคาต๋ัวไดเพราะเปนเงือ่นไขของสายการบิน เนื่องจากเปนตั๋วโปรโมชั่น 

ซื้อตั๋วขายขาด ไมสามารถเปลี่ยนแปลงใดๆไดทั้งสิ้น เชน ไมสามารถ คืนเงินคาตั๋ว, เปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทาง, เปลี่ยนเสนทาง, เลื่อนวันเดินทาง

ได ฯลฯ 

2. สําหรับคาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ หากไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

3. หลังจากทานตกลงการจองและชําระมัดจําเรียบรอยแลว กรุณาสงแฟกซสําเนาหนังสือเดินทาง  

4. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลงตางๆ ทั้งหมดของทาง
บริษัทฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว 

การยกเลิก 

 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการ คืนคามัดจําท้ังหมด 
 หากทานแจงยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคนืเงินคามัดจําท้ังหมด หรือออกตั๋วแลว บริษัทฯไมสามารถคืนคาต๋ัวไดเพราะ

เปนเงื่อนไขของสายการบิน เนื่องจากเปนราคาตั๋วโปรโมชั่น ซื้อตั๋วขายขาด ไมสามารถเปลี่ยนแปลงใดๆไดทั้งสิ้น เชน ไมสามารถ คืนเงินคาตั๋ว, 

เปลีย่นแปลงชื่อผูเดินทาง, เปลี่ยนเสนทาง หรือเลื่อนวันเดินทางได ฯลฯ 
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการ

พิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันท้ังหมด ใหถอืเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาท่ียกเลิกดังกลาวขางตน  
 กรณียกเลิก ดวยเหตุผลสวนตัว  เชน  หยุดงานไมได หรือ ติดธุระสวนตัว หรือเอกสารไมพรอมท่ียื่นวีซาได (ทานยกเลิกเอง หรือ เอกสารไมสมบรูณ) กอน

เดินทาง 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจําทั้งหมด *** แตหากทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยยื่นวีซาไดทันตาม

กําหนดเวลา และตองไมอยูในเงื่อนไขทีไ่มสามารถคืนเงินคาตั๋วได ทางบริษัทฯ จะคืนมัดจําทั้งหมด กรณียงัไมไดยื่นวีซา หรือ ออกตั๋ว แตหาก

ดําเนินการทั้ง 2 อยางที่กลาวขางตนแลว ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายตามความเปนจริง เชน คาวีซา, คาตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ สําหรบัผูท่ีมาแทนคิด

คาใชจายที่เกิดขึ้นใหมจริง เชน คาวีซา และ คาตั๋ว  *** 



 

 

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดคาใชจายที่เกิดตามความจริงทั้งหมด หรือ คิดตามคาเสียหาย เชน คาต๋ัวโดยสาร, คาโรงแรม, คาธรรมเนียมวีซา, คารถ เปนตน  

 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได  เนื่องจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดขึ้นแลวกับทาน เปนกรณไีป 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืน

คาทัวรทั้งหมด 

 

กระเปาเดินทางและสัมภาระ 

 - กระเปาใบใหญ (ควรมีลอลาก/เข็นได) ที่จะบรรทุกใสใตทองเครื่องบิน น้ําหนักไมเกินทานละ 30   กิโลกรัม (หากน้ําหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวาง

เพิ่มได) ควรใสกุญแจอยางหนาแนน 

(สาหรับผูโดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)  

- กระเปาสําหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไดไมเกิน 7 กิโลกรัม และความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร 

(21.5 นิ้ว) x 45 เซนตเมตร (18 นิ้ว)  

- ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได แคทานละ 1 ใบ/ทานเทานั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได 1 ใบ/ทานเชนกัน 

 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไมรับการจองทัวร เนื่องจากสถานท่ีทองเที่ยวตางๆในโปรแกรมทัวรไม 
เอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้  

1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา, หรือเครื่องมือตางๆในการพยุงตัว 

3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 

 

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดทําโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมทัวรตลอดท้ังป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมนัน้ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงใหทราบ

ลวงหนา หรือ การเปดจองผานระบบออนไลน โดยใน 

วันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุปทัวร) ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้นๆ หรือสลับโปรแกรม 

เพื่อใหทานไดเขามสถานท่ีดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมี

การคืนเงินใดๆใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว  

 
การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

ในประเทศตางๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตางๆ จะมีขอกาํหนดท่ีชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ี

โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี ่ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

 
หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่

สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตางๆ เปนตน 

2. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการใดรายการหน่ึง ไมสามารถนํามาเปนสวนลด หรือคืนเงินไดในทุก

กรณ ี

3. เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ  

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูโดยสารถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยกองตรวจคนเขาเมือง 



 

 

5. เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤตสิอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง

ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบรษิัทฯไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนท้ังหมดหรือบางสวน  

6. สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา (ไมคืนทุกกรณี หากมีการยื่นวีซาแลว) 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับจองทัวรแกลกูคาท่ีมีการตั้งครรภต้ังแต 4 เดือนขึ้นไป (เพราะอาจจะเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมใีบรับรองแพทย) 

8. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสนี้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บรษิัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

9. ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยัน การเดินทาง หากทานออกต๋ัวโดยไมได

รับการยืนยันจากพนักงานแลว ทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได กรณ ี CHECK-THROUGH (เช็คจากตางจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเปา

เดินทาง ตองออกตั๋วใหถูกตองตรงกับหนังสือเดินทางเทานั้น แตขอเรียนแนะนําวา ทานควรเช็คกระเปามาสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมแิลวเช็คไปยุโรปอีกครั้ง เพราะจาก

สถิติลูกคาที่กระเปาหลง ไมไปกับเจาของจะเปนลูกคาที่เช็คมาจากตางจังหวัดมากที่สุด 

10. ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวัน

ทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน 

11. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ

นักทองเที่ยวเอง 

12. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของทางบริษัทฯ แลว 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพกัแบบหองเดีย่ว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 

(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) และหรือโรงแรมที่มีหอง  3 เตียงเดี่ยว แตอาจจะไดเปน 1 

เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด

ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดีย่วอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรดั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ

โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึ่ง

มีคาใชจาย แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามทีเ่กิดขึ้นจริง  

3. ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกติอยูบรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคท่ีนั่งไว ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม

สามารถจัดการได เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

เอกสารในการยื่นวีซาประเทศสวีเดน 



 

 

ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยืน่ขอวีซาในอดตี  

เพราะสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเรือ่ย ๆ** 

 (ในการยื่นคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานแสดงตน ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศสวีเดน)  

** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผูเดินทาง จะตองตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ทุกตัวอักษร ** 

 

เอกสารที่ตองเตรียม * ทานที่เคยถูกปฎิเสธวีซาเขายุโรป  กรุณาแจงฝายขายกอนจองทัวร * 

 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป พรอมสําเนา 1 ชุด และมีหนาวาง

ติดกัน อยางนอย 2 หนา ถามีหนังสือเดินทางเลมเกา โปรดแนบมาดวย 

 

2. รูปถายสีขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเทารูปหนาในหนังสือเดินทาง (PASSPORT)  

จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตา หนาตรง หามยิ้ม หามใสคอนเทคเลนสี 

และฉากหลังสีขาวเทานั้น) ถายไวไมเกิน 6 เดือน  

อัดจากรานถายรูปเทานั้น 

** กรุณาอยาเย็บรูปถายกับเอกสาร หรือมีรอยหมึกปากกา ** 

 

 

 

3.หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) **ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น** 
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชชื่อ

ของ แตละสถานฑูต) **ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น** 
หากเปนภาษาไทย หรือทะเบียนการคาภาษาไทย ตองแปลที่สถาบันที่ไดรับรองการแปลที่ถูกตองตาม

สถานฑูตตองการเทานั้น (หากลูกคายังไมไดแปลมา ตองเสียคาใชจายแปลประมาณแผนละ 300-500 
บาท) 

กรณีที่เปนพนักงานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ: ใช หนังสือรับรองการทํางานของบริษัท

ที่ทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น) ระบุตําแหนํง อัตราเงินเดือน วันเขาทํางาน และวันที่อนุญาตใหลา

งาน มีอายุไมเกิน 1 เดือน พรอมแนบ สําเนาสลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปน

ภาษาอังกฤษ  

** หากไมมี สําเนาสลิปเงินเดือนหรือไดรับเงินเดือนเปนเงินสด ใหทําหนังสือชี้แจงมาเปนภาษาอังกฤษ ชี้

แจงวารับเงินเดือนเปนเงินสด หรือวิธีอื่น แนบมาดวย ** 

** สําหรับขาราชการ กรุณาแนบใบลา และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ มาดวย ** 



 

 

กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ/เจาของรานคา: ใช สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ สําเนา

ทะเบียนพาณิชย ที่มีรายชื่อผูเดินทางและวัตถุประสงคของบริษัท (ที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน) แปลเปน

ภาษาอังกฤษ พรอมแนบ หลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 3 เดือน 

กรณีเกษียณอายุ: ใช หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทํางาน ออกโดยบริษัทนายจางลาสุด พรอม

ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ หรือพิมพโดยผูเดินทาง เปนภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู

ของนายจาง ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนลาสุด พรอมแนบ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ (ถามี) 

กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา: ใช หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้น วากําลังศึกษาอยู ระบุชั้นปที ่

ศกึษา พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น มีอายุไมเกิน 1 เดือน 

กรณีเปนแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพ หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับอาชีพปจจุบัน เปน

ภาษาอังกฤษ โดยชี้แจงวา คาขายเกี่ยวกับอะไร รานคาตั้งอยูที่ใด เปดดําเนินการมาแลวกี่ป มีรายไดตอ

เดอืนเทาไร พรอมแนบ สําเนาเกี่ยวกับการเสียภาษ ีมาดวย  

4. หลักฐานการเงิน ** (สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) **  

สเตทเมนท (Bank statement) ประเภทออมทรัพย ออกจากธนาคาร ยอนหลัง 6 เดือน พรอม

ประทับตราจากธนาคาร หรือ  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดททุก

เดือน หากขาดเดือนใดเดือนหนึ่งตองขอแบงคสเตทเมนทเทานั้น  

**รบกวนทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน แลวปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 7 วันกอนนัด

สัมภาษณ  ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  

และควรเลือกเลมที่มีการเขา-ออกเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะทาง

การเงินพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา   

** ในกรณีที่สมุดบัญชี ไมมีเลขที่เลมกํากับทุกหนา รบกวนขอเปนสเตทเมนท ออกจากธนาคารเทานั้น 

ยอนหลัง 6 เดือน พรอมประทับตราจากธนาคาร ** 

** ในวันที่แสดงตัว กรุณานํา สมุดบัญชีเงินฝากเลมจริง ติดมาดวย เนื่องจาก สถานทูตอาจเรียกดูสมุด

บัญชีเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี ** 

กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง

คาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ดวย เปนภาษาอังกฤษ แตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา 

จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงิน

ในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงิน พรอมระบุชื่อและความสัมพันธ

ชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย ) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส(ถามี) / สําเนาทะเบียนหยา(ถามี)  / สําเนาใบมรณะบัตร(ถามี)  / สําเนาเปลี่ยนชื่อ 
หรือนามสกุล(ถามี) พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  

หมายเหตุ.. ตองแปลจากสถาบันที่ไดรับรองการแปลที่ถูกตองเทานั้น (หากลูกคายังไมไดแปลมา ตอง

เสียคาใชจายแปลประมาณแผนละ 300-500 บาท) 



 

 

- สําเนาทะเบียนบาน (ไมตองแปล) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ไมตองแปล) 

กรุณาใส หมายเลขโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทบาน ที่สามารถติดตอได ลงในสําเนาบัตรประชาชนและ 

สําเนาทะเบียนบาน เพื่อกรอกฟอรมในการยื่นวีซา  

6. กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปบริบูรณ: (เด็กต่ํากวา 12 ปไมตองโชวตัว คุณพอและคุณแมเซ็นตฟอรมและยื่นแทน) 

 - สูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ไดรับรองการแปลเทานั้น) 

-  หากไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย 

โดยใหทางอําเภอออกใหเทานั้น เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปน

ภาษาอังกฤษ  

***การพิจารณาวาจะอนุมัติวีซาใหหรือไม อยูที่ดุลยพินิจของสถานทูต บริษัททัวรเปนเพียงตัวแทนในการ

ยื่นวีซาแทนทานเทานั้น ซึ่งทางสถานทูตอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมไดบางกรณี การท่ีทานเตรียมเอกสารที่ด ี

และครบถวนถูกตอง ตามระเบียบของสถานทูตนั้น จะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายขึ้น สถานทูต

อาจเลือกสุมตัวอยางในการเรียกสัมภาษณ หรือเก็บหนังสือเดินทางของทาน เพื่อทําการตรวจ หลังจากทาน

เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแลว  

(ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทาน

จะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวีซาอีกครั้ง) 

** จึงเรียนเพื่อใหทานทราบและขออภัยในความไมสะดวกลวงหนา** 

 

ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศสวีเดน 

ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

สถานทูตฯ คอนขางเขมงวดเรื่องเอกสารในการยื่นขอวีซา 

ขอความรวมมือลูกคาทุกทานกรุณาเตรียมเอกสารอยางละเอียดครบถวนและถูกตองตามรายละเอียด 

 


