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HILIGHT 

 ทอ่งเทยีวสแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง 

โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต็อกโฮลม์, 

กรุงเฮลซงิก ิ

 ลอ่ง 2 เรอืสาํราญ ทงั DFDS 

(Scandinavian Seaway),  

เรอืสาํราญ TALLINK SILJA LINE 

 นงัรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั 

(Flamsbana) เสน้ทางสายโรแมนตกิ

ทสีดุในยุโรปเหนอื 

 ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ (Sognefjord) 

เป็นฟยอรด์ทยีาวและลกึทสีดุในโลก 

 เดนิเลน่ตลาดนดัรมิทะเล (Market 

Square) ทเีฮลซงิก ิ

 

The 4 Countries สแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง 

เดนมารก์ นอรเ์วย ์ สวเีดน  ฟินแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ [QR] 

เดนิทาง : มถิุนายน – พฤศจกิายน 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 73,900.-  
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี  8-17 ม.ิย., 22 ม.ิย. – 1 ก.ค 62 75,900.- 

วนัท ี  11-20 ส.ค. 62  79,900.- 

วนัท ี  21-30, 28 ก.ย.-07 ต.ค. 62 75,900.- 

วนัท ี  5-14, 12-21 ต.ค. , 26 ต.ค. – 4 พ.ย. 62 74,900.- 

วนัท ี  2-11 , 16-25 พ.ย. , 23 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 73,900.- 

 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈  
 

2 
โดฮา – โกเทนเบริก์ – จตัรุสั Gustav Adolf’s – 
เฮลซงิบอรก์ – มลัโม – ปราสาทมลัโม ✈ O x 

 
 BEST WESTERN 

หรอืเทยีบเทา่   

3 
มลัโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – 
ลอ่งเรอื DFDS O O O 

 
เรอืสาํราญ 

DFDS 

4 
ออสโล –  พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ – ศาลาวา่
การเมอืงออสโล – เกยีรโ์ล O O   O 

 
USTEDALEN 

   หรอืเทยีบเทา่  

5 
รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั – ลอ่งเรอืชม
ความงามของซองฟยอรด์ O O  O 

USTEDALEN 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 เกยีรโ์ล – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– 
คาลสตทั O O O 

SCANDIC 
KLARALVEN  
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
คารล์สตทั – สต็อกโฮลม์ –  
ศาลาวา่การสต็อกโฮลม์ O O O 

PARK INN 
HAMMRBY 
SJOSTAD 

หรอืเทยีบเทา่   

8 
พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – ลอ่งเรอืสําราญ เรอื 
SILJALINE     O O O 

 
เรอืสาํราญ  

SILJALINE 

9 กรุงเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ O O ✈ 
 

10 โดฮา – กรงุเทพ ✈ ✈ ✈ 
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
กรุงเทพ – โดฮา  
 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู  8 เคาน์เตอร ์Q 

สายการบนิการต์า้ โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

***คณะเดนิทางวนัท ี21-30, 28 ก.ย.- 07 ต.ค., 5-14, 12-21 ต.ค. 62 นัดเวลา 16.30 น.  

***คณะเดนิทางวนัท ี02 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป นัดเวลา 16.30 น. *** 

20.40 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮาดว้ยสายการบนิการต์า้ เทยีวบนิ QR833 

*** คณะเดนิทางวนัท ี11-20 ส.ค., 26 ต.ค.-04 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 20.45 น. และ

ถงึสนามบนิกรุงโดฮา เวลา 23.55 น. *** 

***คณะเดนิทางวนัท ี21-30, 28 ก.ย.- 07 ต.ค. , 5-14, 12-21 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 

19.40 น. โดยเทยีวบนิ QR981 และถงึสนามบนิกรุงโดฮา เวลา 22.50 น. *** 

***คณะเดนิทางวนัท ี 02 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 19.35 น. โดยเทยีวบนิ 

QR833 และถงึสนามบนิกรุงโดฮา เวลา 23.25 น. *** 

23.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงโดฮา เพอืรอเปลยีนเครอืง 

วนัท ี2 
โดฮา – โกเทนเบริก์ – จตัรุสั Gustav Adolf’s – เฮลซงิบอรก์ –  

มลัโม – ปราสาทมลัโม 

02.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโกเทนเบริก์ เทยีวบนิท ีQR 173  

*** คณะเดนิทางวันท ี26 ต.ค.-04 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 02.05 น.เดนิทางถงึ

สนามบนิโกเทนเบริก์ เวลา 06.35 น.*** 

*** คณะเดนิทางวันท ี02 พ.ย.62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.55 น.เดนิทางถงึ

สนามบนิโกเทนเบริก์ เวลา 06.35 น.*** 

07.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิโกเทนเบริก์ (Gothenburg) ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถนิชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 6 ชวัโมงในวันท ี27 ตุลาคม 2562) ผ่านขนัตอน

การตรวจคนเขา้เมือง จากนันนําท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโกเทนเบิรก์ (Gothenburg) 

เมอืงใหญ่อันดับสองของสวเีดน และใหญ่เป็นอันดับหา้ในแถบนอรด์ดกิ โดยเป็นเมอืงทผีัง

เมืองคลา้ยๆ กับอัมสเตอร์ดัมอย่างมาก เพราะในช่วงเเรกของการสรา้งเมอืงในช่วงปี ค.ศ.

1621 นันผูอ้พยพชาวดัชตม์สีว่นในการกอ่สรา้งเมอืง เเละคนทอ้งถนิมักจะเรยีกชอืเลน่ๆ ของ

เมอืงเเห่งนีว่า ลติเตลิ ลอนดอน โดยมีสสัีนยามคําคนืทคีลา้ยคลงึกับลอนดอน นําท่านชม

จตัุรสั Gustav Adolf’s ทีอยู่ใจกลางเมืองเเละมีความสําคัญอย่างมากในเรืองของการ

ทอ่งเทยีว 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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บา่ย 

 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืงเฮลซงิบอรก์ (Helsingborg) เป็นเมอืงเก่าแก่ทีสุดเมือง

หนงึของสวเีดน เชอืวา่กอ่ตังขนึมาตังแตปี่ 1085 โดยในอดตีเคยเป็นสว่นหนงึของเดนมารก์ 

และไดต้กเป็นของสวเีดนตังแต่ปี 1658 หลังสนธสิัญญารอสกลิ ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 

ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน โดยมชีายแดนทหี่างกันเพียง 4 กโิลเมตร จากเมอืงเฮลซงิ

เออร ์(Helsingør) ของประเทศเดนมาร์ก   ซึงมีช่องแคบเออเรซุนด์คันเป็นชายแดน

ธรรมชาต ินําท่านชมย่านเมอืงเกา่ ซงึเป็นจุดทสีวยงามทสีุดของเมอืง ถ่ายภาพกับ ศาลา

ว่าการเมอืง (rådhus) ทีสรา้งแลว้เสร็จตังแต่ปี 1897 จากนันนําท่นเดนิทางต่อสู่เมือง

เมอืงมลัโม (Malmö) นันถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับทีสามของสวเีดน โดยตังอยู่บน

ชายฝังตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศเเละมชีอืเสยีงอย่างมากในเรอืงของสวนสาธารณะจนได ้

ฉายาว่าเป็นเมอืงแห่งสวนสาธารณะ นําท่านชมปราสาทมลัโม Malmöhus Slott (ดา้น

นอก) สรา้งขนึมาโดยกษัตรยิอ์รีกิแหง่ปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 กอ่นทพีระเจา้ครสิเตยีน

ที 3 แห่งเดนมาร์ก จะทรงโปรดใหม้ีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึงเป็นช่วงที

เมอืงมัลโมยังอยู่ภายใตก้ารปกครองของเดนมารก์ เพอืวัตถุประสงคท์างดา้นความปลอดภัย

ของเมอืงทางดา้นทศิตะวันตกเเละควบคมุการคา้ขายทางเรอืในชอ่งเเคบโอเรซนุด ์นอกจาก

นีเเลว้ปราสาทเเห่งนียังโด่งดังเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานทคีุมขังเจมส ์เฮปเบริน์ พระ

สวามีคนทีสามของสมเด็จพระราชนีิแมรแีห่งสก็อตเเลนด์ เเละในช่วงศตวรรษท ี19 ยังใช ้

ลานของปราสาทเป็นลานประหารอีกดว้ย จากนันนําท่านชมศาลาว่าการเมอืงมลัโม 

(Malmö Town Hall) สไตลดั์ตชเ์รอเนสซองสท์สีรา้งขนึตังแต่ปี 1353 ซงึไดช้ือว่าเป็น

หนึงในอาคารเก่าแก่ทีสุดของเมอืง โดยอาคารเเห่งนีมีความโดดเด่นเเละมีเสยีงดนตรขัีบ

กล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยตังอยู่บรเิวณของจตัุรสั Stortorget บรเิวณตรงกลางจัตุรัสมีรูป

ปันของพระเจา้ Karl Gustav ท ี10 ซงึออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson อสิระให ้

ท่านไดเ้ลือกซือสินคา้ตามรา้นบริเวณรอบๆ จัตุรัสตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเขา้สู ่

Emporia Shopping center ศูนย์การคา้ขนาดใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของสวีเดนมีรา้นคา้กว่า 

200 รา้นคา้ แหล่งรวมนักชอปปิง สนิคา้แฟชัน รา้นอาหาร มากมาย 

คาํ      อสิระอาหารคําตามอัธยาศยั  

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 มลัโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ลอ่งเรอื DFDS 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นําท่าน

เทียวชมเมืองโคเปนเฮเกน นําถ่ายรูปกับพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (Amalienborg 

Palace) (ดา้นนอก) ทปีระทับในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตังแต่ ค.ศ. 1794 

ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะมกีารเปลยีนทหารยามหนา้วังทกุวันตอนเทยีงเมอืสมเด็จ

พระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ทีนี ใหท้่านถ่ายรูปคู่กับเง ือกน้อย (Little Mermaid) 

สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลกั้นเป็นย่านท่าเรอืขนาดใหญ่ทมีเีรือสนิคา้และเรอืสําราญเทยีบท่า
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อยู่ ชมนําพุแห่งราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มีตํานานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผู ้

ทรงอทิธฤิทธดิลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนีิเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 

คนใหเ้ป็นโคเพอืไถพนืดนิขนึมาจากใตนํ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทุกวันน ี

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

บา่ย จากนันใหอ้สิระท่านชมบรเิวณจตัุรสัซิตฮีอลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจํา

เมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครกึครนืของใจกลางเมือง ชอ้ปปิงสนิคา้ย่าน 

ถนนสตรอยก  ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปปิง ทียาวทีสุดในโลก เริมจากศาลาว่า

การเมืองไปสนิสุดที Kongens Nytorv ทีมีส ินคา้แบรนด์เนมชือดังมากมาย อาทิ Louis 

Vuitton, Emporio Armani, Prada, Mulberry ,Max Mara ,Gucci, Hermès, Burberry, 

Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, ฯลฯ  

15.00 น. จากนันนําท่านเดนิทางสูท่่าเรือเพอืลงเรอืสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที

พรังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพอืความสะดวกของทา่น) 

16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway)  

คาํ       รับประทานอาหารคําแบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

ทพีกั      พักคา้งคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ SEA 

VIEW)   (ในกรณีทหีอ้งพกั Sea view cabin มจีํานวนหอ้งทไีม่เพียงพอต่อคณะ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ 700 บาท) 

วนัท ี4 ออสโล – อทุยานแหง่ชาตฟิรอกเนอร ์– พพิธิภฑัไ์วกงิ – เกยีรโ์ล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซงึเป็นเมืองหลวงทีมี

ค่าครองชีพสูงทีสุดในโลกแทนทีโตเกียว ออสโลตังอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด 

ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิแีปลกใหม่ ซงึเป็นธรรมชาตทิอีดุมสมบูรณ์ 

จากนันนําท่านชมบรเิวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอันเกา่แกใ่นยุคเรอ

เนสซองค์ นําท่านถ่ายรูปศาลาว่าการเมอืงออสโล ซงึสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทสีวยงาม

ดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตังอยู่บรเิวณรมิแมนํ่า ซงึรายลอ้มดว้ยอาคารทสีวยงามรมิ

ออสโลฟยอรด์  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนันนําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ จัดแสดงเกยีวกับเรอืไวกงิทสีรา้งจากไม ้

ในยุคครสิตศ์ตวรรษท ี9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับ

เครืองมอืในชวีติประจําวันทมีีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกงิเรอืถอืเป็น

สงิทีสําคัญทสีุด เพราะชาวไวกงิใชเ้รือทังในเรอืงของการรบทําการคา้และออกสํารวจหา
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ดนิแดนใหม่ๆ จนมคํีากลา่ววา่ถา้ไม่มเีรอืไวกงิก็จะไม่มยีคุทรีุ่งเรอืงทสีดุ แลว้นําทา่นเดนิทาง

สู่เมอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมืองแห่งสกรีีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดนิแดนแห่งกลา

เซยีรท์มีชีอืเสยีงของนอรเ์วย ์

คาํ      รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

ทพีกั      เขา้สูท่พัีก โรงแรม USTEDALEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 ออสโล – อทุยานแหง่ชาตฟิรอกเนอร ์– พพิธิภฑัไ์วกงิ – เกยีรโ์ล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านสัมผัสประสบการณ์  นงัรถไฟสายโรแมนติกฟลมั-ไมดรลั  (The World 

famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in 

The World นับเป็นเสน้ทางรถไฟสาย ทโีรแมนตกิทสีุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ทเีจาะ

ทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่นํา และนําตกเหนือคณานับทีเกดิจากการละลายของหมิะบน

ภูเขา มุ่งสู่สถานไีมดรลั (Myrdal) ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตังอยู่บนความสูง 

857 เมตร เหนือระดับนําทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทมีภีมูทิัศน์งดงามสุดสายตา ทที่าน

จะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอร์ด อันเกดิจากการละลายของธารนําแข็งปกคลุม

เหนอืพนืดนิ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย จากนันเปลยีนบรรยากาศใหท้่านลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) 

มุ่งหนา้สู่เมอืงกดุวานเกน้ (Gudvangen) ซงึฟยอรด์นีนอกจากจะไดรั้บการจัดอันดับเป็น

มรดกโลกแลว้ ยังไดร้ับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดทียาวและลึกทีสุดในโลก (The 

longest and deepest fjord in the world) ช่วงทีไดรั้บการยกย่องว่าสวยทีสุดคือ 

NARROW FJORD ระหว่างทางเพลดิเพลนิกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารนําตกนับรอ้ย

สาย สําหรับฟยอร์ดนันนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาต ิทีเกดิจากการกัดเซาะของ

แผ่นธารนําแข็งในยุคนําแข็งเมอืหลายลา้นปีก่อน ในโลกนีมไีม่กปีระเทศทีมฟียอร์ด แต่ฟ

ยอรด์ทไีดช้อืว่าสวยทสีุดในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซงึช่องฟยอรด์แห่งนีไดช้อืว่า

สวยตดิอนัดับโลกเชน่กนั แลว้นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) 

คาํ        รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

ทพีกั        เขา้สูท่พัีก โรงแรม  USTEDALEN หรอืเทยีบเทา่  
  

วนัท ี6: เกยีรโ์ล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– คาลสตทั  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เพือชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture 

Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์อืกุสตาฟ วกิเกแลนด ์ทใีชเ้วลา 40 ปีในการ

แกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึงชวีติของมนุษย ์
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ตรงใจกลางของอทุยานเป็นทตัีงของรูปแกะสลักชนิโบวแ์ดงของท่านชอื "โมโนลทิ" (สงู 17 

เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีงแท่งเดยีว  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่ระหว่าง

เมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผา่น

ระหวา่งสองเมอืงใหญ่นี สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ท ี9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชอืเมอืง

จงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ทนีีมโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขนึเมอืปี 1730, 

จัตรัุสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหนิ 

คาํ       รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทพีกั        เขา้สูท่พัีก โรงแรม SCANDIC KLARALVEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี7: คารล์สตทั – สต็อกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศ

สวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทสีุดในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามว่า 

ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทโีอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ 

(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงที

สวยทสีดุแหง่หนงึของโลก กรงุสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทตัีงอยู่

บนพนืนํา มสีถานทสีําคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา,พพิธิภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมอืง, 

พระราชวังหลวงและพธิเีปลยีนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง นําท่านชมบรเิวณ

เมอืงเกา่กมัลาสตนั อนัเป็นบรเิวณทตัีงของพระราชวังหลวงใหท้า่นไดถ้่ายรูปทรีะลกึ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเข ้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม  (City Hall) ซึงใชเ้วลาสรา้งถึง 12 

ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชอืดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 

ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทกุๆ วันท ี10 ของ

เดอืนธนัวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลยีงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

คาํ      รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

ทพีกั      เขา้สูท่พัีก โรงแรม  PARK INN HAMMRBY SJOSTAD  หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัท ี8 : พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – ลอ่งเรอืสําราญ เรอื SILJALINE     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืทถีูกกูข้นึมาในศตวรรษท ี

17 เนืองจากสามารถรักษาชนิสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับ

ประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชนิ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัตทิางศลิปะทีโดดเด่นและเป็น

แหล่งท่องเทียวทสํีาคัญทีสุดแห่งหนึงในโลกในพพิิธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการที

เกยีวขอ้งกับเรอืลํานี  9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กยีวกับเรอืวาซา  พพิธิภัณฑแ์หง่นีดงึดูด

นักทอ่งเทยีวไดม้ากทสีดุ ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืนเมอืง 

14.00 น. จากนันนําท่านเดนิทางสู่ท่าเรือเพือลงเรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE ทีพรอ้มไป

ดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพอืความสะดวกของทา่น) 

17.00 น. นําทา่นออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์ 

คาํ      รับประทานอาหารคํา แบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

ทพีกั      พกัคา้งคนืบนเรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE (หอ้งพักแบบ SEA VIEW)   (ใน

กรณีทหีอ้งพกั Sea view cabin มจีาํนวนหอ้งทไีมเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธ ิในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ 700 บาท) 

วนัท ี9 : กรุงเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางถงึ ณ ท่าเทยีบเรือกรุงเฮลซงิก ิ(Helsinki) (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชัวโมง) เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์(Finland)  ตังอยู่ทางใตข้องประเทศ รมิ

ชายฝังอา่วฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดรั้บฉายาว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” ความงดงามของ

สถาปัตยกรรมอันได รั้บอิทธิพลจากทังทางฝังยุโรปและรัสเซีย  ชมตลาดน ัดร ิม

ทะเล (Market Square) ทีมีชอืเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของทีระลกึ ขายปลา

นานาชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นทีตังสถานทีสําคัญ อาทิเช่น ทําเนียบ

ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนันนําท่านชมจตัุรสัซีเนเตอร ์(Senate 

Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารสําคัญๆทสีรา้งในยุคทีอยู่ใตก้ารปกครองของรัสเซยีและ

เป็นศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเฮลซงิก ิ

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นชมอนสุาวรยีซ์เิบลอุิส (Sibelius monument) ตังอยู่ในสวนซเิบลอิสุ สรา้งขนึ

เพอืสดดุใีหแ้ก ่Jean Sibelius นักประพันธเ์พลงคลาสสกิ เป็นอนุสาวรยีท์ตัีงอยู่กลางแจง้ 

ดแูปลกตาทนัสมัย เป็นผลงานของศลิปิน Eila Hiltunen สรา้งโดยนําเอาแทง่เหล็ก 600 
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แทง่ มาเชอืมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรปูร่างของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 

เมตร หนัก 24 ตัน ตังอยู่กลางแจง้อย่างโดดเดน่เป็นสงา่ 

14.00 น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิกรุงเฮลซงิก ิเพอืทําการเช็คอนิ และทําคนืภาษี (Tax Refund) 

*** คณะเดนิทางวันท ี26 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 12.30 น. *** 

18.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ เทยีวบนิท ีQR 302 

*** คณะเดนิทางวันท ี 26 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 16.25 น. และ ถงึ 

สนามบนิโดฮา เวลา 23.35 น.*** 

23.50 น. ถงึกรุงโดฮา เพอืรอเปลยีนเทยีวบนิ 

วนัท1ี0 : โดฮา - กรงุเทพฯ 

02.15 น. ออกเดนิทางต่อสู่กรุงเทพฯ เทยีวบนิท ีQR 836  

*** คณะเดนิทางวันท ี21-30 ก.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 01.40 น. โดยเทยีวบนิ QR834 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 12.40 น.*** 

*** คณะเดนิทางวันท ี28 ก.ย.-07 ต.ค., 12-21 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 02.25 น. โดย

เทยีวบนิ QR836 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 13.30 น.*** 

*** คณะเดนิทางวันท ี05-14 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 01.55 น. โดยเทยีวบนิ QR980 

เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิเวลา 12.55 น.*** 

*** คณะเดนิทางวันท ี26 ต.ค.-04 พ.ย., 02-11 พ.ย., 16-25 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 

02.40 น. โดยเทยีวบนิ QR836 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 13.15 น.*** 

*** คณะเดนิทางวันท ี 23 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 02.15 น. โดยเทยีวบนิ 

QR980 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 12.55 น.*** 

13.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภีาพ 
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The 4 Countries สแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง 

เดนมารก์ – นอรเ์วย ์– สวเีดน – ฟินแลนด ์10 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

8 – 17 ม.ิย. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 13,900 

 22 ม.ิย. – 1 ก.ค 62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 13,900 

11-20 ส.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 53,900 18,900 

21-30 ก.ย. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 13,900 

28 ก.ย.- 7 ต.ค. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 13,900 

5-14 ต.ค. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 52,900 13,900 

12-21 ต.ค. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 52,900 13,900 

26 ต.ค. – 4 พ.ย. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 52,900 13,900 

2-11 พ.ย. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 51,900 13,900 

16-25 พ.ย. 62  73,900 73,900 73,900 73,900 51,900 13,900 

23 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 51,900 13,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซี่า  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 
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5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซี่าไมเ่หมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ 

           ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ท ี

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์งัหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1 ค่าตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบยีประกันเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบยีประกันเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุตังแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคุเทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคุเทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกับศูนยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 
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6. คา่ทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถนิ  (17 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

 

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยนืวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซี่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด
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ประตูฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจํานวนที บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านขนึไป) เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตัว และค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามท ีสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ ค่าวซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)   คา่สว่นต่างในกรณทีกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ทงัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15วนัทาํการ 

*** ยนืวซีา่เดยีวแสดงตนท ีVFS Global (เทรนด ีชนั 8) *** 

ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 
                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารุด 

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่าจะมี

เงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่า

ในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลังขาว

เทา่นัน ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไมใ่ส่

คอนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการทไีมไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญาเชา่ท ีโฉนด

ทดีนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบนัทกํีาลังศกึษาอยู ่ 
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทอีอกเอกสาร ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

 

 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุอืเจา้ของบัญช ี  (ผูท้อีอก

ค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชอื – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเจา้ของบัญชีออกค่าใชจ้่ายให ้(ผู ้

เดนิทาง) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสัมพันธม์าโดยชัดเจนวา่เกยีวขอ้ง

กนัอยา่งไร ฉบับภาษาองักฤษ  

     4.3.2. สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้อีอกค่าใชจ้่ายให ้

     4.3.3. สําเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)  

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อํานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้าํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป  สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 3 เดอืน รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวันยนืวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทมีไีมค่รบ 6 เดอืน 

ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชแีจง         

4.2 กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายสําเนาสมดุบัญชมีาทังสองเลม่ (ทังเลม่เกา่ –เล่มใหม)่ 
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***กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กับ

บตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซี่าเทา่นนั 

 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชอืตวั [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทเีกดิ (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทเีกดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชอืตัว นามสกลุ ทอียู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 
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13. ชอืบรษัิทททํีางาน ทอียู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่องสถาบนั

ศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ังแตว่ันท.ี.................................. ถงึวนัท.ี.......................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุันท ีหากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ).................................................... 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรุณาระบชุอื ......................................................  

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระค่าทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ่้ายทงัหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 
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หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันี
บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 
 

 


