
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือส ำรำญ DFDS - ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม - ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด  
น่ังรถไฟสำยโรแมนติกฟลอมสบำน่ำ – เบอร์เกน - หมู่บ้ำนบริกเกน – ยอดเขำฟลอเยน - โกล 

ออสโล – ช้อปป้ิง – เฮลซิงกิ - โบสถ์หิน – ช้อปป้ิง - ล่องเรือส ำรำญซิลเลียไลน์ Silja Line – สต๊อกโฮล์ม 
พิพิธภัณฑ์เรือรบวำซ่ำ - ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม – ช้อปป้ิง – จุดชมวิว - ซิกทูน่ำ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
21-30 ม.ค.//04-13 ก.พ.//18-27 ก.พ.//04-13 มี.ค.//22-31 มี.ค.63 

 ( กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพื่อควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ ) 



 

วันที1่ กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน  
22.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4  โดยมี 

เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
วันที2่   โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส ำรำญ DFDS(ห้องพัก Sea View)  
01.20 เหิรฟ้ำสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  เที่ยวบินที่ TG950 
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมำร์ค น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนเดินทำงเข้ำ

สู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตวัเมืองตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพ้ืนน ้ าเกือบทั้งหมด
ภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้ เดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศมุ่งหน้ำสู่ใจกลำงกรุง “โคเปนเฮเก้น” Copenhagen น าคณะเที่ยวชม
เมืองผ่านจตุรัสซิตี้ ฮอลล์  อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ล
เมอร์เมด Little Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้า
รอเจ้าชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่า
นิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับ
การสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ล  
สเบิร์ก ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้ และ
เรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะ
พบกับน ้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกับบุตรชายที่ร่วม
สร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียน
บอร์ก” (Amalienborg Palace) ที่ประทบัในฤดหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก เก็บภำพทหำรรักษำพระองค์
ในชุดเคร่ืองแบบที่งดงาม 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมย่ำนเขตท่ำเรือ Kongens Nytorv ทีมี่อาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพ

ที่งดงาม เหมาะส าหรับการเยือนเมืองน้ีท่านสู่ย่านใจกลางเมืองเพ่ืออิสระกับเมืองอนัสวยงามหรือเลือกหาซ้ือ
สินคา้ตามอัธยาศยั ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน ำท่ำนลงเรือส ำรำญขนำดใหญ่ดีเอฟดีเอส 
DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลบั และเพลินกับการ
เลือก ชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือส ำรำญล ำนี้จะน ำท่ำนล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหำสมุทรแอตแลนติก ออก
เดินทำงจำกโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้ม 
“ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด  Scandinavian  Seafood พร้อม
เคร่ืองดื่ม ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ 
ค ่าคืนน้ีหาความส าราญและพกัคา้งคืนในเรือส าราญ DFDS 

ที่พัก:  บนเรือ DFDS TOR LINE *** ห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View) *** 

*** หำกท่ำนต้องกำรอับเกรดห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ***  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3


 

วันที3่ ออสโล(นอร์เวย์) – ชมเมือง – ฟลอม 

เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ  
09.00 เรือเขา้เทียบชายฝ่ังกรุงออสโลประเทศนอร์เวย ์น าท่านโดยสารรถโคช้ปรับอากาศ เขา้สู่ตวัเมืองออสโล น ำ

ท่ำนชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ในอดีต ครั้ งสมยั ที่นอร์เวยอ์ยู่ในอารักขาของอาณาจกัร
เดนมาร์คนั้ นนอร์เวย์ เคยย้ายเมือง
หลวงถึงสองครั้ งสองหนจากกรุง
ท ร อ น ไ ฮ ม์ เป็ น ก รุ ง เบ อ ร์ เก้ น
จนกระทัง่ได้ยา้ยมาเป็นกรุงออสโล
ในปัจจุบันท่ีโอ่อ่าในเวลาน้ีอุดม ไป
ดว้ยประวตัิศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี 
ในครั้ งนั้ นออสโลเป็นเมืองอาณา
นิคมใหญ่ของจกัรวรรดิ์ ไวกิ้งโบราณ 
ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ  เก็บ
ภาพความงดงามของตวัเมืองจากบริเวณลานสกีจัม๊(Holmenkollen)ท่านจะประทบัใจไปกับความงดงามของ
เมืองหลวงแห่งชาวเหนือ 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมภำยใน “อุทยำนฟรอกเนอร์” ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์  

ที่ใช้เวลาถึง 40 ปี  ในการแกะสลัก
หินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชน
ได้เห็นวฏัจักรในหน่ึงชั่วชีวิตของ
มนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็น
ท่ีตั้ งของรูปแกะสลักช่ือ โมโนลิท 
(สู ง  17 เม ต ร ) แ ก ะ ส ลั ก จ า ก
หินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปป้ัน 
หล่อส าริด เยอะแยะมากมายรวมทั้ง
สวนดอกไม้นานาพันธ์ุให้ท่านเก็บ
ภาพบรรยากาศความสวยงามอย่า
เต็มที่ ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟลอม (Flam) 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พักที่: Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง 
 

 

 



 

วันที4่ ฟลอม – ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - นั่งรถไฟสำยโรแมนติกฟลอมสบำน่ำ – เบอร์เกน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกับธรรมชาติของน ้าตกท่ีไหลรินจากภูผา

อนัสูงชันลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีก
นานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟลอม น ำท่ำนเดินสู่
ท่ำเรือฟลอมระชำยฝั่งฟยอร์ดสุดเมืองในฝัน น ำท่ำน
ลงเรือยอร์ชเพื่อชควำมงำมของซอจ์น ฟจอร์ด เรือจะ
ค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาสให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพ
ชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ดที่สวยที่สุดของโลก ชมภูผา
หินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตร
พิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นพกัฤดูร้อน ของชาวนอร์เวย์ที่สร้ำงจากไมส้นเป็นหย่อมๆ รวมถึงน ้าตกท่ีไหล
ตกจากริมหนา้ผา สร้างบรรยากาศให้ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม(1.45 ช.ม.) ถึงชายฝ่ังจากนั้นน าท่านออกเดินทางเขา้สู่
ตวัเมืองฟลอม 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
16.50 น ำท่ำนนั่งรถไฟสำยโรแมนติค Flamsbana ที่โด่ง

ดังที่สุดตำมเส้นทำง ฟลัม – เมร์ดัล – วอสส  ท่าน
จะไดช้มธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้ าตกท่ีสวยงาม ซ่ึง
หลบซ่อนตัวอยู่ ห่ างไกลจากมลภาวะทั้ งปวง 
ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีก
นาน รถไฟถึงเมืองไมดำล เก็บภำพควำมประทับใจ 
น าท่านนัง่รถไฟต่อสู่สถานีรถไฟเมืองวอสส (Voss) 
จำกนั้ นน ำท่ ำนออกดินทำง สู่ เมือ ง เบ อร์ เกน
(Bergen) เมืองแสนสวยริมชำยฝั่งทะเลเหนือ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พักที่:  Scandic Hotel Bergen / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที5่ เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้ำนบริกเกน – ยอดเขำฟลอเยน ตลำดปลำ – เมืองโกล 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอำหำรของที่พัก 
 น าท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน Bergen  เมือง

มรดกโลก ท่ีไดร้ับการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ย่างดี น า
ท่าน นัง่รถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) บนความ
สูง 520 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล เพื่อให้ท่าน
ได้ชมวิวทิ วทัศน์ ของเมื องอัน เป็นภาพ
บรรยากาศที่งดงามและประทับใจ  ได้เวลา



 

สมควร น าท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาท่ีมีทั้งปลาทะเลน ้าลึกชนิดต่างๆ และผกัผลไมท่้านจะเพลิดเพลินไป
กบัการเดินชมเมืองอย่างเต็มท่ี เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่
และศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินเที่ยวชมหมู่ บ้ำนชำวประมงโบรำณ Bryggen ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสัน

สวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี 
เรียงรายตลอดแนว  นับเป็น
ตวัอย่างการก่อสร้างท่ีโดดเด่น
และมี ความความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม 
จนได้รับการจดทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยู เน ส โก  (Unesco) ได้ เวล า
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่
เมืองโกล(Gol) เมืองสกีรีสอร์ท 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พักที่ :  Pers Hotel Gol / หรือเทียบเท่ำระดับใกล้เคียง 

วันที6่ โกล – ออสโล – ชอปป้ิง – เฮลซิงกิ(บินภำยใน) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอำหำรของที่พัก 
 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโลที่มีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวยผ์่านชมบา้นเรือนที่สวยงามระหว่างทาง 

สัมผสัธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนั้นน า
ท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง ในย่านคาลร์ล โจฮัน บริเวณกลางเมืองซ่ึงเต็มไปด้วยร้านคา้ต่างๆมากมาย ทั้ง

สินคา้แบรนด์เนมและของท่ีระลึก 
ค ่ำ อิสระอำหำรม้ือค ่ำเพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
...........น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน เช็ค-อิน เตรียมตัวเดินทำง 
18.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศนอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ DY.... 
20.35 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงกิ จำกนั้นน ำท่ำเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พัก 

พักที่:  Holiday Inn Helsinki Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 
 

 

 

 

 



 

วันที7่ เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน 
 ล่องเรือส ำรำญซิลเลียไลน์ Silja Line (ห้องพักวิวทะเล Sea View) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและ

รัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดำสำวแห่งทะเล บอล
ติก”  น าชม “ตลำดนัดริมทะเล” Market Square ที่
มีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่
ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว  แหล่งขายปลา
นานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็น
ท่ีตั้ งสถานท่ีส าคัญ อาทิ  ท าเนียบระธานาธิบดี , 
ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสร้างขึ้นโดย 
การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่าง
คลา้ยจานบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวั
โมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบ
ทันสมยัพร้อมระบบเสียงที่ดี  ต่อจากนั้นเยี่ยมชม
มหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธ
อดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
รัสเซีย  จากนั้ นพาชม“จัตุ รัส รัฐสภำ” Senate 
Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยงัมี “อนุสำวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์
ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล ์

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย ชมย่ำนถนนเอสปลำนำดิ Esplanadi ที่สองข้ำงทำงเต็มไปด้วยอำคำรสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรำยไปด้วย

สินค้ำดีไซน์ช่ือดังอิสระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิง ในกรุงเฮลซิงกิตำมอัธยำศัย 
15.30 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ 

“ซิลเลียไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่
ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงส
ต๊อกโฮล์ม  ประเทศสวี เดน  เพลิดเพลินกับความ
สนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, 
บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนยสั์นทนาการส าหรับ
ครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโน
มีระดับชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน 



 

ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ – กรุง
สต็อกโฮล์ม อิสระกบัการพกัผ่อนบนเรือ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจอำหำรจำกทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลำคำร์เวีย  และ
ปลำแซลมอนแบบต่ำงๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับควำมหรูหรำที่ไม่ธรรมดำในคืนพิเศษนี้ 

ที่พัก:  บนเรือส ำรำญซิลเลียไลน์: Silja Line *** ห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View) *** 

วันที8่ สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวำซ่ำ - ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม – จุดชมวิว 

เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ  
 น าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ, ท าเนียบรัฐบาล ผ่านชม“ แกมล่ำสแตน ” เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราว

กบัภาพวาด ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดร้ับการขนานนามว่า “ควำมงำมบน ผิวน ้ำ” Beauty 
on Water หรือ “รำชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวตัิศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ ง ศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและ
สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาท
ราชวงัตั้ งอยู่ริมน ้ าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่น้อย 
14 เกาะ  ที่ โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea 
ทะเลสาบ มาลาเร็น  Lake Malaren ท าให้สต็อก
โฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก น าคณะ
เดินทางเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ” Vasa Museum 
เรือรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดนที่ได้รับ  พระราช
โองการให้สร้างขึ้นเพ่ือใชใ้นการท าสงครามกับเยอรมนี “เรือรบวำซำร์” ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงาม
และน่าเกรงขามแต่เรือรบล าน้ีกลบัไม่มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล าต่อหนา้ศตัรูของสวีเดนเลยเพราะหลงัจาก
เรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงน ้าไดเ้พียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกท้ิง
ให้จมอยู่อย่างเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมา และน ามาตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 
น ำท่ำนขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมควำมสวยงำมของกรุงสต๊อกโฮล์มจำกด้ำนบน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง 
“กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนเข้ำชม “ซิตี ้ฮอลล์” City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมืองซ่ึงใช้เวลำสร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ

ดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิตี้  ฮอลล์แห่งน้ี จำกนั้นอิสระให้
ท่ำนช้อปป้ิง ที่ห้ำงสรรพสินค้ำเอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “ห้ำงที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ”  หรือย่าน Walking Street 
อนัทนัสมยั เต็มไปด้วยร้านคา้แบนด์เนม จากทัว่ยุโรป ยี่ห้อต่างๆ มากมาย รวมทั้งของท่ีระลึกพ้ืนเมือง และ
นาฬิกาจากประเทศสวิส 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก 

พักที่:  Scandic Hotel Stockholm / หรือระดับใกล้เคียง 



 

วันที9่ สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่ำ(เมืองหลวงเก่ำ) – กรุงเทพฯ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวียน   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอลันด้ำ แวะชมเมืองซิกทูน่ำ (Sigtuna) เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ท่ีมากดว้ยความยิ่งใหญ่

ทางประวตัิศาสตร์ เพราะน่ีคือเมืองหลวงแห่งแรกของประวตัิศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, 
Home of Vikings (เมืองของกษัตริย์ บ้าน
ของไวกิ้ง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมืองหลวงอย่างกรุงสต็อคโฮลม์ราว ๆ 
40 กิโลเมตร เมืองแห่งน้ีจึงเป็นหน่ึงใน
เมืองที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์มาก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรต
ที่  10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแล้ว  กษัตริย์
สวีเดนเคยประทบัอยู่ท่ีเมืองน้ีราวๆ 250 ปี
เลยทีเดียว มีการใช้เหรียญเพื่อแทนเงินตรา
ครั้ งแรกของประวตัิศาสตร์สวีเดนท่ีน่ี ในน้ีจึงมีซากส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ในยุคนั้นมากมาย เพราะเคยถูกท าลายจาก
การสู้รบกับชาวเอสโตเนีย เมืองแห่งน้ีจึงไม่มีความส าคญัเหมือนเช่นเคย เพราะเมืองหลวงถูกยา้ยไปยงัท่ีตั้ง
ปัจจุบนัคือกรุงสต็อคโฮล์ม ถูกท้ิงร้างจนกลายเป็นเมืองท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในวีเดน ด้วยจ านวนประชากรเพียง
หยิบมือเพียง 600 คนในปลายศตวรรตที่ 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ประชากรก็เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากการ
อยู่ใกลส้นามบินสต๊อกโฮล์ม ท่ีตั้งอยู่ห่างจากเมืองน้ีเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น ท าให้ปัจจุบนัเมืองน้ีมีประชากร
ราวๆ หน่ึงหมื่นคน จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเก็บภาพความประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ีไดเ้วลา
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG961 

วันที1่0 กรุงเทพฯ  
05.50 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
*** หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มี
อ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้กำรตัดสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตรำค่ำบริกำร 
ออกเดนิทำงช่วง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(มีเตียงเสริม ) 

พักท่ำนเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิ่ม 

 

ม.ค.-มี.ค. 2563 99,900 99,900 95,900 25,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 
  อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สต๊อกโฮลม์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยน
ยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรป 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ไดไ้ปและกลบัพร้อม
คณะทวัร์ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ ง) หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพกั มี
ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได้*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน า
สัมภาระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

 ค่ำทิปพนกังำนขับรถในยุโรป 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ 100 บาท / ท่าน /วนั (1,000บาท) (กรณีที่ท่านประทบัใจในการบริการของหัวหน้าทวัร์) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษัท และ

ค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหา
คณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 



 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหต ุ
o ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองท่ีนั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจากบริษัทจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็น

กรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับ
ทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตัวเอง ตามวนั และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริษัททวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวก
ในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่ำท่ีท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปนี ้
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตั๋วมาแล้ว

จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่าน
จะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในกำรเข้ำพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรต่อรองระหว่ำงบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่ำงประเทศหรือโรงแรมที่พักต่ำงประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุด แก่
ลูกค้ำเป็นส ำคัญ) 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 
• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

ท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ้่าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตเพ่ือสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดนิทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอย่างนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดนิทาง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนที่จะเดนิทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบญัชีอืน่ๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดง
ทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพือ่ให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบดิเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ

วีซ่าสถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวซ่ีาท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคนืเงิน โดยจะหักคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดนิทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 


