
 
        

 

 

 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ดไูบ     

22.00น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว 

T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที่สอง ดไูบ-สตอ็คโฮลม-หางสรรพสนิคา NK     

01.35 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 

385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.40 น. เดินทางสู สต็อคโฮลม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.10 น. ถึงสนามบินอารลนัดา ประเทศสวเีดน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  

จากนั้นเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก จนไดรับการ

ขนานนามวา “ความงามบนผิวน้ํา” (Beauty on Water) หรือราชินีแหงทะเลบอลติค  กรุงสต็อก

โฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานความ



 
ทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชอง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา ทําให

สต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก นําทานชมเมืองที่ จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากนั้น

อิสระใหทานชอปปงที่ หางสรรพสินคา NK ซึ่งเปนหางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือหรือยานวอลคกิ้ง

สตรีทอันทันสมัย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Courtyard by Marriott Stockholm 

Hotel หรือ          ระดับเดียวกัน 

วนัที่สาม พพิธิภณัฑเรอืวาซา-ซิตี้ฮอลล-แกมลาสแตน-คารลสตทั           

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานสู พิพิธภัณฑเรือวาซา ซึ่งตั้งโชวเรือรบ

โบราณที่กูขึ้นมาไดจากทีใ่ตทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ เรือวาซานั้นสรางขึ้นเมืองป ค.ศ.1628 

หวังจะใหเปนเรือรบที่ใหญที่สุด บรรทุกปนใหญถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได 500 เมตร 

ก็จมลงสูใตทะเลลึก 35 เมตร จากนั้นแวะถายรูป ซิตี้ฮอลล หรือ ศาลาวาการเมือง ใชเวลาสรางถึง 

12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลาน

กอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกป จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่แหง

นี ้ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานสู แกมลาสแตน ยานเมืองเกาแกที่สุด ปจจุบันยังทิ้ง

รองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, 

ตลาดหุน ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัท เมืองใหญที่

ตั้งอยูริมทะเลสาบแวนเนิรน ชมความเปนชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมือง (นอรดิก) อาศัยมาแตโบราณกาล

กวา 1,000 ป 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Scandic Winn Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ คารลสตทั-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพธิภณัฑเรอืไวกิง้    

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองออสโล เมืองหลวงของ

ประเทศนอรเวยเปนเมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือ

ของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติ

ที่ อุดมสมบู รณ  เต็มไปดวยทุ งหญ าเขียวขจีใน

บรรยากาศ             ฤดูรอนของสแกนดิเนเวีย   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทาน

ถายรูป The Oslo  Opera House หนึ่งในโครงการ

ปรับปรุงบริเวณชายฝงของออสโลใหเกิดเปนพื้นที่ที่มี

ประโยชน ดวยเงินทุนมหาศาล และการปรับผัง

การจราจรของชายฝงดานตัวเมืองออสโล นําทาน

เขาชม  พิพิธภัณ ฑ เรือไวกิ้ งโบราณ    จัดแสดง

เกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษ

ที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้



 
ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ปเปนตํานานของชาว

ไวกิ้ง เรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบ ทําการคา และ ออก

สํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววา ถาไมมเีรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Scandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีห่า อทุยานฟรอ็กเนอร-ปราสาท Akershus-ถนนคารลโจฮนัเกท-เรอืสาํราญ DFDS SEAWAYS    

  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเขาชม อุทยานฟรอ็กเนอร ที่มีประติมากรรม

แสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษยชาติ ซึ่ง

เปนผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด นําทานชมบริเวณ

ดานนอก ปราสาท Akershus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอ

เนสซองค นําทานเที่ยวชม              กรุงออสโล นครเกาแกอายุกวา 

1,000 ป  เปนเมืองหลวงมาตั้งแตสมัยไวกิ้งเรืองอํานาจ ผานชม

ทําเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริยแหง

นอรเวย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะถายรูป ศาลาวา

การเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะ

ของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํา ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่

สวยงาม  ริมออสโลฟยอรด จากนั้นนําคณะเที่ยวชมเมืองอิสระใหทาน

ไดเดินเที่ยวยาน คารลโจฮันเกท ถนนชอปปงที่มีชื่อเสียงของออสโล ไดเวลานําทานสูทาเรือเพื่อลง

เรือสําราญ DFDS (Scandinevian Seaway)  

 กรุณาเตรียมกระเปาใบเล็กสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน  

16.30 น.  ออกเดินทางดวยเรือสําราญ DFDS Seaways สูเมืองโคเปนเฮเกน พักคางคืนบนเรือสําราญ 

ภายในเรือสําราญทานจะไดพบกับบรรยากาศนาตื่นเตน นอกจากนี้ทานจะไดพบกับกิจกรรมตางๆ 

ที่จะไดทําใหทานไดรับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยูบนเรือสําราญลํานี้ อาทิเชน ดิสโกเธค 

สําหรับผูที่มีใจรักการเตนรําและแสงสี บาร สําหรับผูที่มีใจรักการดื่ม รานสินคาปลอดภาษีซึ่งทานจะ

สามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางจุใจโดยไมตองเรงรีบใด ซึ่งสินคาที่ทานจะไดพบเปน สินคาที่ปลอด

ภาษีเรียบรอยแลว เชน น้ําหอมยี่หอดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney 

และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีรานขายเสื้อผาแฟชั่นที่มีชื่อเสียงใหทานไดเลือกซื้ออยางจุใจ 

สําหรับนองๆ หนูๆ พลาดไมไดสําหรับช็อคโกแลตที่มีใหเลือกมากมายหลายชนิด 

ค่ํา บริการอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารในเรือสําราญพักคางคืนบนเรือ

สําราญ  

 

วนัทีห่ก โคเปนเฮเกน-พระราชวงัอมาเลยีนบอรก-สวนสนกุทโิวล-ีศาลาวาการเมอืง-ถนนสตรอยก  

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

09.45 น. เรือเทียบทา ณ  ชายฝ งกรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศ

เดนมารก จากนั้นนําทานถายรูปบริเวณ ดานหนา

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก (Amalienborg Palace) เปน

ที่ประทับของราชวงคเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 

ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมา

ของพระเจาเฟรดเดอริกที่ 4 ปกดานหนึ่งของพระราชวัง

เปนพิพิธภัณ ฑ หองหับตางๆ ที่ เคยเปนพํานักของ

ราชวงศในชวงป ค.ศ. 1863-1947  



 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสู สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเปนสวนสนุกที่เกาแกที่สุด

ในโลกแหงหนึ่งสรางมาแตตนศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแหงน้ีนับเปนจุดทองเที่ยวที่เชิดหนาชูตาที่สุด

แหงหนึ่งของเดนมารก การเดินเลนในสวนสนุกทิโวลี ในชวงฤดูรอนถือไดวาเปนวัฒนธรรม

ประเพณีที่คนเดนมารกทุกคนถือเปนเรื่องที่ตองทําเปนประจําทุกป [ไมรวมคาบัตรเครื่องเลนในสวน

สนุก **ฤดูหนาวอาจมีชวงวันที่สวนสนุกปด จะเปลี่ยนเปนเขาพิพิธภัณฑอมาเลียนบอกซ] ที่มุมดาน

เหนือของสวนสนุกแหงนี้เปนที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมารกเรียกวารอฮุดซแพลดเซน ที่

จุดนี้นอกจากเปนที่ตั้ง ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเปนศูนยกลางของเสนทางเดินรถทั่ว

โคเปนเฮเกนอีกดวยมี รูปปนฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน กวีเอกของเดนมารกก็ตั้งอยูบนจตุรัสแหง

นี้ ทางดานซายของศาลาวาการเมือง นําทานชอปปงสินคายาน วอลคกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก 

ถนนชอปปงที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบ

รนดเนมชื่อดังรานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส,พอรซเลน เปนตน  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา นําทานเขาสูที่พัก ณ First Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วนัทีเ่จด็ ลติเติ้นเมอรเมด-น้าํพเุกฟออน-ดไุบ  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทาน

ถายรูปคูกับ ลิตเติ้ลเมอรเมด เงือกนอยสัญลักษณของเมือง ซึ่ง

ยังคงนั่งเศรารอเจาชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น

ของนักเลานิทานระดับโลก ฮันส คริสเตียน แอนเดอรสัน โดย

ไดรับการสนับสนุนจาก บริเวอร จาคอบเซน เจาของมูลนิธิ

คารลสเบิรก นําทานถายรูป น้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละ

กับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา ไดเวลาอันสมควร

นําทานสูสนามบิน 

15.35 น.  ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดย

สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วนัทีแ่ปด ดูไบ-กรุงเทพฯ          

03.40 น. ออก เดิ น ท างสู  สน าม บิ น สุ ว รรณ ภู มิ  โด ย สาย ก ารบิ น เอมิ เรตส  เที่ ย วบิ น ที่  EK 376               

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

อตัราคาบรกิาร  

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ราคา 

ราคาเดก็ 

อายตุ่าํกวา 12 ป  

(ไมใชเตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

กนัยายน 2561 5-12 ก.ย. 2561 58,900 56,900 10,000 

ตลุาคม 2561 16-23 ต.ค. 2561 58,900 56,900 10,000 

พฤศจกิายน 2561 28 พ.ย. -5 ธ.ค. 61 59,900 57,900 15,000 

ธนัวาคม 2561 29ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 69,900 67,900 15,000 



 
 

  

กรณุาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้โปรแกรมทวัรแลวทางบรษิทัถอืวาทาน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆ ของบรษิทั 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอม

คณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ใน

กรณีที่ไมสามารถเขาพักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัย

ตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaways)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

 คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณตีองการใบเสรจ็ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศพัท คาซักรีด และคาเครือ่งดื่มในหองพัก พนักงานยก

กระเปา 

 คาทปิคนขบัรถทองถิน่  (2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร) 

 คาทปิหวัหนาทวัรไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจอง

ภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวัน

เดินทาง ใหทานติดตอ เจาหนาที่  กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง

เจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 



 
7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน 

คาวีซาและ คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืน

เงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไม

รับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัย

ธรรมชาติ ปญหาการเมือง  เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ

การเขาประเทศไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สาย

การบินกําหนด  เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่น

ไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่

สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 

3 ทาน  (TRIPPLE  ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของ

แตละโรงแรม  

 

เอกสารเบือ้งตนในการขอยืน่วซีาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ ผูเดนิทางตองมาสแกน

ลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการยืน่วซีาแตละสถานทตูมคีวาม

ตางกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได โปรดสอบถามกบัเจาหนาทีอ่กีครัง้เพือ่ความถกูตองในการเตรยีมตวั

เพือ่ยืน่วซีา) 

    ( ** ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** ) 

1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวา

จะเคยมีวีซาใน  กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น และมีอายุไมเกิน 6 เดือน และ

เหมือนกันทั้ง 2 รูป) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ (ถามี) 

4. ใบรบัรองการทาํงานจากบริษัทที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาองักฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนงและอัตรา

เงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่ เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป

ยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอม

วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ

และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจาย



 
ในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนาสถานฑูตไมรับพิจารณา

บัญชีกระแสรายวัน  

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ

คาใชจายและการกลับ มาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ใน

จดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) 

เทานั้น 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม

เปนภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตร

เดินทางไปกับอีก ทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการ

เขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ

ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการ

ขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน 

ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้

บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อให

อยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไว

เปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุ

โดยทั้งหมด 

13.  การยื่นวีซานั้น ผู เดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถ

ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 

 

เอกสารในการขอยืน่วซีาเชงเกนยืน่สถานทูตสวเีดนระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

( ** ผูเดนิทางตองมาแสดงตนเพือ่ทาํการสแกนลายนิว้มอื ตามวนั เวลาและสถานทีท่ีน่ดัหมาย** ) 

14. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หาก

มีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน  กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไป

แสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

15. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / 

สําเนาทะเบียนสมรส / ใบสูติบัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ํากวา18ป)พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

16. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษ

เทานั้น โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอ

ลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

17. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอม

วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ) 



 
18. รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (Statement) นับจากวันปจจุบัน บัญชีออมทรัพย ควรเลือกเลมที่มีการ

เขา - ออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ

ครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ปรับ

ยอดอัพเดทลาสุดไมเกิน 15 วันกอนยื่นวีซา **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

5.1ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ที่สามารถ

สืบความสัมพันธได หรือ สามีภรรยา เทานั้น) เอกสารทีตองใชเพ่ิมเติม คือBank Guaranteeที่ออกจากทาง

ธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) และระบุบชื่อผูเดินทาง ตองสะกดชื่อ– 

นามสกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต เปนฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร 15 วันกอนยื่นวี

ซา 

19. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) 

เทานั้น 

20. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอมเปน

ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทาง

ไปกับอีก ทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขตตนสังกัด โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต

ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยางถูกตอง 

21. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ

ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอ

ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทาง

บริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะ

สงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง

บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

22. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน

นามของบริษัทฯ  

23. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดย

ทั้งหมด 

24. เอกสารแปลตองมีตราประทับจากศูนยแปลที่ไดการรับรองจากสถานทูตเทานั้น 

 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีาเปนภาษาองักฤษเทานัน้ และทางบรษิทัไมมนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดาํเนนิการแปลเอกสารให มคีาใชจายเพิม่เติม ขัน้ต่าํฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 


