
 



 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1  สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วันท่ี 2 โคเปนเฮเกน •  น ้ ำพุ เกฟิออน  •  รูปป้ันนำงเ งือกน้อย  •  พระรำชวังอมำเลียนบอร์ก  •  ท่ำ เ รือนูฮำวน์  •                                    
ช้อปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ • มัลโม • ข้ำมสะพำนโอเรซุนด์ • ชมเมืองมัลโม • TURNING TORSO 

       (-/กลางวัน/เย็น) 

00.50 น. ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 950   
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง 45 นาที) 

 
 
 
 
 
 
 

 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกนกาสทรัป กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก เมืองหลวงและ

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย น าท่านผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.) 



 

 

 
จากนั้น น าท่านเท่ียวชมกรุงโคเปนเฮเกน ถ่ายรูปกับ 

น ้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปป้ันของ
เทพีนอร์ดิกเกฟิออนท่ีก าลงัลากจูงววักระทิง 4 
ตวั ท่ีมีความเช่ือว่า เทพีนอร์ดิกเกฟิออนท าการ
ไถคราดเพื่อให้เ กิดเป็นประเทศเดนมาร์ค
นั่นเอง แวะถ่ายรูปกับ เงือกน้อย (THE LITTLE 

MERMAID) ตั้ ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณท่ า เ รื อ ริ ม อ่ า ว
โคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวญัแก่
กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน 
บุตรชายของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต ์เร่ือง The Little Mermaid ผลงาน
ของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก จึงวา่จา้งศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอด็วาร์ด อีริกเซน มาป้ันรูปเงือก
น้อยน้ี โดยน าแบบใบหน้ามาจากนักเตน้บลัเล่ต์ช่ือ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจาก
ภรรยาของตวัเขาเองและท่ีน่ีไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่าน เขา้ชมพระราชวงัอมาเลียนบอร์ก 
(AMALIENBORG PALACE) เ ป็นพระราชวังฤดู
หนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตั้ งอยู่ริมน ้ าทาง
เหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นเม่ือกลาง
ศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 
300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นท่ี
พ  านักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว ภายในจดั
แสดงส่ิงของล ้ าค่าต่างต่างมากมาย อาทิ เช่น 
เคร่ืองเพชรมหามงกุฎ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (NYHAVN) เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝ่ังตะวนัออกของตวั
เมือง ตามประวติัไดก้ล่าวไวว้่า พระเจา้เฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพื่อให้สะดวก
ง่ายต่อการขนยา้ยสินคา้ และใช้เป็นท่าเรือพาณิชยส์ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวนัอากาศดีถือเป็น
ศูนยร์วมของนกัท่องเท่ียว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันสุดหรูบน ROOFTOP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

จากนั้น อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนสตรอยก ์(STROGET) ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในโลก ร้านบนถนนชอ้ปป้ิงสาย
หลกัของเมืองเต็มไปดว้ยแบรนด์ดงัท่ีเราคุน้เคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ท่ีไม่ว่า
ใครจะเขา้มาแลว้ก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตวัเองไม่ให้เดินเขา้ไปซ ้ าได ้แต่ท่ีน่าสนใจมากกว่าคือร้านของ
แบรนดดี์ไซเนอร์ทอ้งถ่ินช่ือดงัอยา่ง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณน้ีเช่นกนั  

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมลัโม (MALMÖ) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศสวีเดน ขา้มสะพานโอเรซุนด์ (THE 

ØRESUND BRIDGE) เช่ือมประเทศสวีเดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. (เป็น
สะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 4 กม.) เปิดใชเ้ม่ือปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์กกบัมลั
โม ประเทศสวีเดน สะพานน้ีมีความสวยงาม โดดเด่นมาก สามารถใชไ้ดท้ั้งรถยนตแ์ละรถไฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดินทางถึงเมืองมลัโม น าท่านชม จตัุรัสกลางเมืองมลัโม ท่ีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลางจตุัรัสมีรูปป้ัน
ของพระเจา้ Karl Gustav ท่ี 10 ออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson ดา้นซา้ยของจตุัรัสเป็นท่ีตั้งของ Rådhuset 



 

 

หรือ Town Hall ศาลาว่าการเมืองสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1353 ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงใน
อาคารเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง แวะถ่ายรูปกบั TURNING TORSO ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 เมตร ซ่ึงนบัเป็น
ตึกท่ีสูงท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกท่ีอยูอ่าศยัท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 3 ของทวีปยโุรป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 

ท่ีพกั QUALITY HOTEL VIEW 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 3  มัลโม • โกเธนเบิร์ก • พพิธิภัณฑ์วอลโว่ • ย่านเมืองเก่า • ตลาดคริสต์มาส        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โกเธนเบิร์ก (GOTHENBURG) หรือ เยอเตอบอร์ย (272 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชม.) 
เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “Little London” เมืองตน้ก าเนิดแบรนด์รถช่ือดงัอยา่ง วอลโว (Volvo)  เป็นเมืองใหญ่
เป็นอนัดบั 2 ของประเทศสวีเดน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง



 

 

สวีเดน เมืองตั้งอยูป่ากแม่น ้าเยอตาซ่ึงเป็นท่ีลุ่มน ้าไหลกลบัสู่ทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย โกเธนเบิร์กเป็น
เมืองท่าทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มนอร์ดิก มีการท าประมงส่งรถยนตแ์ละผลิตภณัฑไ์มเ้ป็นสินคา้ส่งออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์วอลโว่ (VOLVO MUSEUM) สถานท่ีจดัแสดงเร่ืองราวของวอลโว่ บริษทัรถท่ีเป็นความ
ภูมิใจของคนสวีเดนตั้งแต่ยุคบิกเบิกจนมาถึงปัจจุบัน จุดเร่ิมตน้ของวอลโว่ท่ีเร่ิมต้นมาจากโรงงานผลิตลูกปีน 
ก่อนท่ีจะมาผลิตรถยนตโ์ดย มร.อสัซาร์ กาเบรียลสัน และ มร.กุสตาฟ ลาร์สัน สองผูก่้อตั้ง ภายในพิพิธภณัฑจ์ าลอง
หอ้งท างานของสองผูก่้อตั้งเอาไวใ้หช้มกนั นอกจากน้ียงัมีคอลเลก็ชัน่รถยนตวิ์นเทจท่ีหาชมยาก รถยนตต์น้แบบทั้ง
ท่ีไดน้ ามาสร้างจริง และบางรุ่นท่ีเป็นแค่โมเดล ตลอดจนการพฒันารถยนต์-เคร่ืองยนต์ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้ง
แทรกเตอร์ รถดบัเพลิงไปจนถึงเคร่ืองบิน 

 
หมำยเหตุ :  หำกไม่สำมำรถเข้ำชมพพิธิภัณฑ์วอลโว่ได้ เน่ืองจำกเป็นช่วงเทศกำลปีใหม่ ทำงพพิธิภัณฑ์อำจไม่เปิดให้เข้ำชม ทำง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลีย่นโปรแกรมกำรเดินทำงเป็นสถำนท่ีอ่ืนทดแทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
จากนั้นน าท่านสู่ ย่านฮากะ (HAGA) หรืออีกช่ือก็คือ ย่านเมืองเก่า (GOTHENBURG OLD TOWN) ของเมืองโกเธน
เบิร์ก ให้ท่านไดเ้ดินชมย่านท่ีสวยและมีเสน่ห์ดว้ยตวัอาคารท่ีเป็นบา้นไมผ้สมปูนเรียงรายสองขา้งทาง เป่ียมดว้ย
เสน่ห์ของยุคศตวรรษท่ี 19 ย่านฮากะนั้นเดิมทีเก่าและทรุดโทรม แต่ทางการไดท้ าการบูรณะย่านน้ีใหม่ทั้งหมด
ในช่วงปี 1980 กลายเป็นจุดเด่นของเมืองท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากจากทั่วโลกให้มาเดินเท่ียวชม ด้วย
บรรยากาศแสนสงบพร้อมอาคารโบราณแต่มีเอกลกัษณ์น่ามอง ชวนให้เดินเล่นชมอาคารซ้ายขวาจนแทบลืมเวลา 
แถมดว้ยร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ร้านอาหารและคาเฟ่ ชวนใหน้ัง่ผอ่นคลายชิลๆ 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดคริสต์มาสโกเธนเบิร์ก (THE CHRISTMAS MARKET) ฟังเพลงคริสต์มาสจากคณะ
นกัร้องประสานเสียงท่ีมาช่วยขบักล่อมให้เวลาช่วงน้ีมีความสุขสันต์ดัง่ตอ้งมนต์แห่งเหมนัต ์และจะไดก้ล่ินหอม
ของไส้กรอกย่าง กวางอบ และไวน์เคร่ืองเทศ (GLÖGG) มีการประดบัตกแต่งอย่างอลงัการ บลัเล่ตบ์นลานน ้ าแข็ง 
และไฟประดบัสวา่งไสวกวา่ 5 ลา้นดวงแบบไม่ตอ้งงอ้ดวงอาทิตย ์เพลิดเพลินจนนึกวา่ก าลงัอยูใ่นเมืองนิทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดคริสต์มาสท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวีเดน มีความสวยงามท่ีสุดคือช่วงฤดูหนาว แม้ว่าในฤดูนีจ้ะมีแดดออกใน
ตอนกลางวันช่วงเวลาส้ันๆ แต่ในเมืองกส่็องสว่างด้วยแสงไฟเทศกาลจ านวนกว่าล้านดวงให้ได้ชมกันแบบจุใจ  
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 
ท่ีพกั QUALITY HOTEL 11  4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

  



 

 

วันท่ี 4  โกเธนเบิร์ก • ออสโล • ชมเมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอแลนด์ • พพิธิภณัฑ์เรือไวกิง้  
                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย ์มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมยัไวก้ิงเรืองอ านาจ เมือง
สวยในเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของยโุรปเหนือ ท่ีมีบรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยท่ีมีอยู่มากมาย (290 
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเท่ียวชม กรุงออสโล ถ่ายรูปดา้นหนา้ โอเปร่าเฮา้ส์ (OPERA HOUSE) แลนด์มาร์คส าคญั เป็นศูนยว์ฒันธรรม
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในนอร์เวย ์เป็นท่ีตั้งของคณะอุปรากรและบลัเล่ตร์ะดบัชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตท่ีสร้างจากกระจก
และหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์แปลกสะดุดตาไม่เหมือนกบัท่ีอ่ืนในโลก ออกแบบให้ดูเหมือนธาร
น ้ าแข็งยกัษ์โผล่ขึ้นมาจากน ้ า และมีสะพานท่ีลาดเอียงสีขาวโพลน ถ่ายรูปกับ AKERHUS CASTLE และ ROYAL 

PALACE สถานส าคญัประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเด่นท่ีเหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
ถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (SKI JUMPING HOLMENKOLLENBAKKEN) เป็นลานกระโดดสกีขนาด
ใหญ่ ท่ีสามารถบรรจุผูช้มไดถึ้ง 30,000 คน และยงัไดรั้บรองมาตรฐานจาก สหพนัธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพื่อใชเ้ป็น
สถานท่ีจดัการแข่งขนัสกีในช่วงเทศกาล ซ่ึงลานกระโดดสกีแห่งน้ีถูกใชใ้นการแข่งขนั สกี (HOLMENKOLLEN SKI 



 

 

FESTIVAL) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของสถานท่ีท่ีใชแ้ข่งขนัสกีระดบัโลก (FIS 

SKI JUMPING WORLD CUP)  

 
น าท่านชม สวนประติมากรรมวิกเกอแลนด์ (VIGELAND SCULPTURE PARK) ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน FROGNER เป็น
สวนประติมากรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดดเด่นไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหินและรูปหล่อส าริดจ านวนมากกวา่ 200 
ช้ินงาน ท่ีน่าท่ึงคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน GUSTAV VIGELAND เพียงคนเดียว แสดงใหเ้ห็นถึงความ
ทุ่มเทของตวัศิลปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้างจาก
ไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด  นอกจากน้ียงัจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                                             หน่ึงในไฮไลท์ของการเท่ียวออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานท่ีจัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาของหน่ึงในพาหนะชิ้นส าคัญท่ีสุดของโลก 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารไทย 
ท่ีพกั RADISSON BLU SCANDINAVIA OSLO 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 
 
 
 
 

วันท่ี 5 ออสโล • คำร์ลสตัด • โบสถ์ประจ ำเมือง • เออเรโบร • ปรำสำทเออเรโบร • พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งวำดเคอพิง •      
สต็อกโฮล์ม                (เช้ำ/กลำงวัน/เย็น) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ คาร์ลสตดั (KARLSTAD) (218 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30) เมืองสวยริมทะเลสาบแวนเนิร์น 
เมืองเก่าท่ียงัคงเห็นบรรยากาศแบบาชนบทดั้งเดิมท่ีชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศยัมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี เมืองน้ี
จึงมีวิวสวยทั้งภูเขา ทะเลสาบและป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ โบสถป์ระจ าเมือง (KARLSTAD CATHEDRAL) โบสถสี์ขาวสไตลบ์ารอคท่ีตั้งโดด
เด่นใจกลางเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เออเรโบร หรือ เออเรอะบรู (OREBRO) (109 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมือง
แห่งปราสาทป้อมปราการยุคกลาง เป็นหน่ึงในประเทศท่ีอยู่เหนือสุดของโลก แต่กลบัมีภูมิอากาศแบบอบอุ่น 
เน่ืองจากอิทธิพลของกระแสน ้าอุ่นกลัฟ์สตรีม ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล พระอาทิตยไ์ม่ตกดินเลยในบาง
ช่วงของฤดูร้อน และแทบไม่สามารถเห็นได้ในฤดูหนาว นอกจากน้ีย ังถือว่าเป็นอีกหน่ึงศูนย์กลางทาง
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีมีความเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงมาก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียว
ของประเทศสวีเดน ถ่ายรูปกับ ปราสาทเออเรโบร (OREBRO CASTLE) ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น ้ าสวาร์ตาน 
(SVARTAN RIVER) โดยส่วนท่ีเป็นหอคอยนั้นถือว่าเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลงั
ของศตวรรษท่ี 13 พื้นท่ีบางส่วนของปราสาทยงัมีการเปิดให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ชม พร้อมทั้งยงัมีการจดัแสดง
ศิลปะ, การแสดงดนตรี, ร้านอาหาร, การจดันิทรรศการ, ทวัร์, ประชุม, และอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้วาดเคอพิง (WADKOPING OPEN AIR MUSEUM) ท่ีมีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น
และสะดุดตานั้นก็คือ บา้นไมเ้ก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18-19 ซ่ึงถือว่าเป็นศูนยร์วมของอาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเมืองเออเรบรู และมีลกัษณะสวยงามโดยเฉพาะตวัอาคารสร้างจากไมแ้ละทาสีสี
แดงหรือสีอิฐเม่ือเวลาสะทอ้นกบัผืนน ้าจะใหภ้าพท่ีสวยราวกบัภาพวาดเลยทีเดียว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน (202 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) เป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรั้บขนานนามวา่ “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” 
ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท า
ให้สต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบเมืองท่ีตั้งอยู่บนพื้น
น ้า 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วันท่ี 6  สต็อกโฮล์ม • ชมเมืองสต็อกโฮล์ม • พระรำชวังหลวง • ศำลำว่ำกำร • สถำนีรถไฟใต้ดิน • แกมล่ำสแตน 
  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม เมืองสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) แวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัหลวง  (ROYAL PALACE) บริเวณ
พระราชวงั มีตรอกซอกซอยต่างๆ เต็มไปดว้ยร้านคา้มากมายให้ไดช้อ้ปป้ิง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้าน
ของขายท่ีระลึก  
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น าท่าน เขา้ชมศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM CITY HALL) ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮลม์ ใชเ้วลาสร้าง
ถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ RAGNAR OSTBERG สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุง
หลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกวนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียง
รับรองผูไ้ด้รับรางวลัโนเบล (NOBEL PRIZE) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลกกรุง
สต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM METRO) เสมือนเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะใตดิ้นท่ีใหญ่ และยาวท่ีสุดในโลก เปิดให้บริการ
ในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบนัมีจ านวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใตดิ้น 47 สถานี และยกระดบั 53 สถานี มีจ านวน 10 
เส้นทาง จดัเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสายสีน ้าเงิน แดง และเขียว มีระยะทางยาวกวา่ 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว 
ซ่ึงแต่ละสถานี จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งดว้ยสีสันสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้งน่าต่ืน
ตาต่ืนใจ ถูกสร้างสรรคโ์ดยศิลปินกวา่ 150 คน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิงย่านแกมล่าสแตน (GAMLA STAN AREA) เป็นย่านเมืองเก่าท่ีอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นอีก
ท่ีหน่ึงท่ีผูม้าเยือน Stockholm ก็มกัจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลวา่ เมืองเก่า ท่ีน่ีมีมาตั้งแต่สมยัเร่ิม
ก่อตั้งเมืองสตอ็กโฮลม์ เป็นส่วนท่ีเก่าแก่และล ้าค่าทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุดในเมืองเลยทีเดียวผสมผสานกบัความ
ทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 

ท่ีพกั QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7  สต็อกโฮล์ม • สนำมบินสต็อกโฮล์ม                 (เช้ำ/-/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

10.30 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
13.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 961 

วันท่ี 8  กรุงเทพฯ  

05.45 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
********************* 

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 8 วนั 5 คืน 
Countdown 2020 เดนมำร์ก นอร์เวย์ สวเีดน โดยสำยกำรบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทำง  กลบัจำกเดินทำง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอำยุ 2-11 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ 

29 ธ.ค. 62 5 ม.ค. 63 TG950/TG961 75,900 74,900 73,900 9,500 

** คณะเดินทำงจ ำนวน 25 ท่ำนต่อกรุ๊ป ** 
 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ รำคำ 
ช้ันธุรกจิ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิม่เงินจำกรำคำเดิม ** กรุณำเช็คกับทำงเจ้ำหน้ำท่ีค่ะ ** 90,000 – 120,000 
ในกรณีลูกค้ำมีตั๋วแล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 18,000 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)  



 

 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของนา้หนกักระเป๋าการสะสมไมลห์รืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
✓ ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 
 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท/ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศพัท-์โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร/ท่าน/วนั รวมทั้งทริป 8 วนั 24 ยโูร/ท่าน  



 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระมัดจ ำ 30,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กวา่ 30 วนัมิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5. กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทวัร์อย่างน้อย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ใน
กรณีท่ีท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วีซ่าส่งกลบัมา 
เพื่อกรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วีซ่า 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบ
ทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผิดชอบทุกกรณี 

 



 

 

  



 

 

โรงแรมที่พกั 
❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า

ใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะตอ้งช าระส่วนต่างของหอ้งพกัเด่ียวดว้ยตวัท่านเอง 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียว  Single ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

 

รำยละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  
➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึง
ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้ งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงและรำยกำรทัวร์อย่ำงละเอยีดทุกหน้ำอย่ำงถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง** 
 

 

 

 เอกสำรกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (ประเทศสวีเดน) 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา *** 

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่นอ้ยกวา่ 3 หนา้  ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ท่ีเคยไดรั้บวีซ่าจาก
ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวีซ่าประเทศอ่ืนๆ ใหท้่านแนบมาดว้ย (หนงัสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 3 เดือน หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   
รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  
ห้ามสวมแว่นหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์   ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจาก
คอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ท่ีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลัง
ไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ และโปรด
เลือกเส้ือผา้ท่ีไม่ซ ้ ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วีซ่า 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, เปล่ียนนามสกุล 
6. ใบสมรส, ใบหยา่, สูติบตัร (เด็กท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี)  
7. หลกัฐานการท างาน 

• กรณีผู้ เดินทำงเป็นเจ้ำของกิจกำร : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ  ประทบัตราฯ และเซ็น
รับรองทุกหนา้ (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วีซ่า) แปลเป็นภาษาองักฤษ  

• กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค.0403) 



 

 

• กรณีผู้ เดินทำงเป็นพนักงำนบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ (ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขท่ี
พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาว่าจ้าง วนัท่ีได้รับอนุมติัให้ลา  (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไม่ตอ้งระบุช่ือสถานทูตในการยืน่) 

• กรณีที่เป็นข้ำรำชกำร : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีสังกดั (มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วีซ่า) เป็นภาษาองักฤษ 
• กรณีเกษียณอำยุรำชกำร : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้มี) ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
• กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ  ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้ นว่าก าลังศึกษาอยู่ และระบุชั้นปีท่ีศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ (มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วีซ่า) 
• อำชีพอิสระ : โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทั้งน้ี อยูท่ี่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรับยื่นเท่านั้น 
** หลกัฐานการท างาน/การเรียน ควรมีอายุออกมาแลว้ไม่เกิน 30 วนั ณ วนัท่ีนัดยื่นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง 
สะกด ช่ือ-นามสกุล ให้ถูกตอ้งตามหนา้หนงัสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกตอ้งเจา้หนา้ท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ้** 

** ในกรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ** 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ : เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

• กรณีเด็กเดินทำงกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดำและมำรดำ บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขต
หรืออ าเภอ เท่านั้นและให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ), 
หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

• กรณีเด็กเดินทำงกับบิดำ มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให ้ระบุวา่ มารดา
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

• กรณีเด็กเดินทำงกับมำรดำ บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให ้ระบุวา่ มารดา
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

• ในกรณีที่บิดำมำรดำได้แยกทำงกัน จ าเป็นท่ีบิดา หรือ มารดาจะตอ้งแสดงหนังสือ ปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งทางกฏหมาย (ป.ค. 14) 

พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหยา่ ระบุชดัเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูอ่  านาจการปกครอง ของบิดา หรือ มารดาก็ใชแ้ทน

กนัได ้พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ พร้อมใบสูติบตัรของผูเ้ยาว ์เพื่อใชใ้นการเช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 
 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกัน

เท่านั้น ดงัน้ี 



 

 

● จดหมำยรับรองทำงกำรเงิน (Bank Guarantee) ท่ีออกโดยทางธนาคาร ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุ

สถานทูต) โดยตอ้งเป็นฉบบัจริงและระบุจ านวนเงินมี ซ่ึงจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า พร้อมทั้งส าเนา 

BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยท่ียอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนัท่ียื่นวีซ่า 

(ตอ้งมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้ม!!! ท าการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!) 

● กรณีเงินฝำกประจ ำ ท่ีไม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (Statement) โดยให้

ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือ
รับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดค้ิวยืน่วีซ่า และ ใหแ้นบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 
● หนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) ระบุช่ือเจา้ของบญัชี (ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให)้ ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รง

ตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให้ (ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดย
จะตอ้งระบุความสัมพนัธ์มาโดยชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ 

● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส 
        -  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้
- เพื่อนและสามีภรรยาท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้
- ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 

วนั นบัจากวนัท่ียื่นวีซ่า)และหนงัสือรับรองเงินฝากท่ีออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุช่ือผูเ้ดินทาง ท่ีตอ้งการ

จะรับรองค่าใชจ่้าย 

**  หมำยเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
• บตัรประชาชน / ทะเบียน / ทะเบียนสมรส / ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล / สูติบตัร (กรณีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วีซ่า 



 

 

• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

• ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆ ทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี ***  



 

 

แผนที่ของตึก TRENDY OFFICE BUILDDING (ศูนย์ย่ืน VISA สวเีดน) 

กำรเดินทำงที่สะดวก =  สถำนี  BTS  นำนำ , MRT  สุขุมวทิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ข้อมูลค ำร้องขอย่ืนวีซ่ำ  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภำษำองักฤษ) 

***** กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรพจิำรณำวีซ่ำ ***** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตำมหน้ำพำสปอร์ต) 

ช่ือ- นำมสกุล (กรณีท่ีเคยมีกำรเปลี่ยนช่ือ – นำมสกุล)………………………………………………….…………………………………… 

สถำนะภำพ :  แต่งงำน/MARRIED    โสด/UN MARRIED   หย่ำร้ำง/DIVORCE     สมรสไม่ได้จดทะเบียน    หม้ำย  

ศำสนำ/RELIGION  ..........................................................................................................................................................................................................................        

ท่ีอยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต ำบล/แขวง...................................... 

อ ำเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  รหัสไปรณีย์ ..................................... 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * .................................................................................................. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือสำมี/ภรรยำ .................................................................................. วันเกิด คู่สมรส  .................................สัญชำติ...................................... 

สถำนที่เกิด......................................................................... อำยุ ..................................    เบอร์โทร ............................................................... 

                วัน/เดือน/ปี ค.ศ. กำรเปลี่ยนสถำนภำพ   (สมรส, หย่ำ ฯลฯ) .......................................................................................................................... 

                มีบุตร จ ำนวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วันเกดิ.....................................จังหวัดท่ีเกิด......................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดท่ีเกิด......................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวดัท่ีเกดิ......................................................... 

มีพี ่หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นำมสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกดิ .......................................................................... 

อำชีพ.................................................... ท่ีอยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................................... 

2. ช่ือ-นำมสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ........................................................................... 

อำชีพ.................................................... ท่ีอยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................ 



 

 

3. . ช่ือ-นำมสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ......................................................................... 

อำชีพ.................................................... ท่ีอยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................ 

ประวัติกำรศึกษำ (PROFESTION INFORMATON) 

ระดับกำรศึกษำ ....................................................... สถำนที่จบกำรศึกษำ ...................................................................................................... 

 

ประวัติกำรท ำงำน (PROFESTION INFORMATION) 

อำชีพ/OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME : ………………………………………………………………………………………………………… 

ลักษณะงำนที่ท ำ ................................................................................................................................................................................................ 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู่/ADDRESS : .......................................  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต ำบล/แขวง...............................................            

อ ำเภอ/เขต................................................ จังหวัด .........................................................  รหัสไปรณีย์ ............................................................. 

ท่ำนเคยได้รับวีซ่ำเข้ำกลุ่มเชงเก้นภำยใน 3 ปี หรือ ไม่ ...................................................................................................................................... 

หำกเคยมีวีซ่ำเชงเก้นภำยใน 3 ปี ได้รับจำกสถำนทูตประเทศอะไร...................................................................................................................  

วันทีเ่คยเข้ำและออกจำกประเทศกลุ่มเชงเก้น ................................................................................................................................................... 

(ดูได้จำกตรำประทับ ตม. ใน PASS PORT ท่ีได้เข้ำและออกจำกกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หำกเคยถูกปฏิเสธเพรำะสำเหตุใดถึงถูกปฏิเสธ  ................................................................................................................................................. 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงคร้ังนี ้     ออกค่ำใช้จ่ำยเอง   มีผู้ออกใช้จ่ำยให้  

โปรดระบุช่ือผู้ท่ีออกค่ำใช้จ่ำยให้ ........................................................................................................................................................................ 

ควำมสัมพนัธ์กับผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้  ................................................................................................................................................................... 

ช่ือ/นำมสกุล ผุ้ติดต่อท่ีไทย (ภำษำอังกฤษ) ........................................................................................................................................................ 

ท่ีอยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  ต ำบล/แขวง............................................ 

อ ำเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด ..................................................  รหัสไปรณีย์ ........................................................... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL: ........................................................................................................... 
 



 

 

 


