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THE 4 COUNTRIES  
สแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง  

เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบนิ การต์้า แอรเ์วย ์(QR) เดนิทาง กุมภาพนัธ ์-พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – โดฮา 

วนัท่ี 2. โดฮา – โกเทนเบริก์ – จตัรุสั Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอรก์ –  มลัโม – ปราสาทมลัโม 
วนัท่ี 3. มลัโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ลอ่งเรือ DFDS 

วนัท่ี 4. ออสโล –  พพิธิภณัฑเ์รือไวกิง้โบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียรโ์ล 
วนัท่ี 5. รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั – ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอรด์ 

วนัท่ี 6. เกียรโ์ล – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– คาลสตทั 

วนัท่ี 7.คารล์สตทั – สตอ็กโฮลม์ – เมืองเก่ากมัลาสตนั 

วนัท่ี 8. พพิธิภณัฑเ์รือวาซา – ศาลาวา่การกรุงสตอ็กโฮลม์ - ลอ่งเรือส  าราญ เรือ SILJALINE     

วนัท่ี 9. กรุงเฮลซิงกิ – จตัรุสัซีเนเตอร ์– สนามบนิ 

วนัท่ี 10 โดฮา - กรุงเทพ 

วนัท่ี 11 กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – โดฮา   
16.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
19.35 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ เท่ียวบนิท่ี QR 833 
23.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิกรุงโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

*** ส าหรบัคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต่เมษายน 63 จะออกเดนิทางเวลา 20.40 น. และไปถึงโดฮาเวลา 23.50 น. *** 
*** ส าหรบัคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต่พฤษภาคม 63 จะออกเดนิทางเวลา 20.45 น. และไปถึงโดฮาเวลา 23.55น. *** 

วันที ่2 
โดฮา – โกเทนเบิรก์ – จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอรก์ – มัลโม – 
ปราสาทมัลโม 

01.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองโกเทนเบริก์ เท่ียวบนิท่ี QR 173 
*** ส าหรบัคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต่เมษายน 63 จะออกเดนิทางเวลา 02.05  น. และไปถึงโกเทนเบริก์เวลา 07.35 น. *** 

06.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิโกเทนเบริก์ (Gothenburg) ประเทศสวีเดน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าน าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองโกเทนเบริก์ (Gothenburg) เมืองใหญ่อนัดบัสองของสวีเดน 
และใหญ่เป็นอนัดบัหา้ในแถบนอรด์ดกิ โดยเป็นเมืองท่ีผงัเมืองคลา้ยๆ กบัอมัสเตอรด์มัอย่างมาก เพราะในช่วงเเรกของการ
สรา้งเมืองในช่วงปี ค.ศ.1621 นัน้ผูอ้พยพชาวดชัตมี์สว่นในการก่อสรา้งเมือง เเละคนทอ้งถิ่นมกัจะเรียกช่ือเลน่ๆ ของเมือง
เเห่งนีว้า่ ลติเติล ลอนดอน โดยมีสีสนัยามค ่าคืนท่ีคลา้ยคลงึกบัลอนดอน น าท่านชมจัตุรัส Gustav Adolf’s ท่ีอยู่ใจกลาง
เมืองเเละมีความส าคญัอย่างมากในเร่ืองของการท่องเท่ียว 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
      บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอรก์ (Helsingborg) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสดุเมืองหนึ่งของสวีเดน เช่ือว่าก่อตัง้ขึน้มา

ตัง้แตปี่ 1085 โดยในอดีตเคยเป็นสว่นหนึ่งของเดนมารก์ และไดต้กเป็นของสวีเดนตัง้แตปี่ 1658 หลงัสนธิสญัญารอสกิล ถือ
เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน โดยมีชายแดนท่ีห่างกันเพียง 4 กิโลเมตร จากเมืองเฮลซิงเออร ์
(Helsingør) ของประเทศเดนมารก์   ซึ่งมีช่องแคบเออเรซุนดค์ั่นเป็นชายแดนธรรมชาต ิน าท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นจุด
ท่ีสวยงามท่ีสดุของเมือง ถ่ายภาพกบั ศาลาว่าการเมือง (rådhus) ท่ีสรา้งแลว้เสรจ็ตัง้แตปี่ 1897 จากนัน้น าท่นเดินทางต่อ
สูเ่มืองเมืองมัลโม (Malmö) นัน้ถือวา่เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดบัท่ีสามของสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศเเละมีช่ือเสียงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านชม
ปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ดา้นนอก) สรา้งขึน้มาโดยกษัตริยอี์ริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนท่ีพระ
เจา้ครสิเตียนท่ี 3 แห่งเดนมารก์ จะทรงโปรดใหมี้การปรบัปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเมืองมลัโมยังอยู่ภายใต้
การปกครองของเดนมารก์ เพ่ือวตัถปุระสงคท์างดา้นความปลอดภัยของเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเเละควบคมุการคา้ขาย
ทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด ์นอกจากนีเ้เลว้ปราสาทเเห่งนีย้งัโดง่ดงัเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานท่ีคมุขงัเจมส ์เฮปเบิรน์ 
พระสวามีคนท่ีสามของสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งสก็อตเเลนด ์เเละในช่วงศตวรรษท่ี  19 ยังใช้ลานของปราสาทเป็นลาน
ประหารอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชมศาลาว่าการเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตลด์ตัชเ์รอเนสซองสท่ี์สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
1353 ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง โดยอาคารเเห่งนีมี้ความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่
ตลอดเวลา โดยตัง้อยู่บริเวณของจัตุรัส Stortorget บริเวณตรงกลางจัตรุสัมีรูปป้ันของพระเจา้ Karl Gustav ท่ี 10 ซึ่ง
ออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ตามรา้นบรเิวณรอบๆจตรุสัตามอธัยาศยั 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA  หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่3 มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน น าเท่ียวชม
พระราชวังอมาเลียนบอรก์ (Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกท่ีประทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์
นบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร์อ็คโคโค ่และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินี
นาถเสดจ็ประทบัอยู่ท่ีน่ี ใหท้่านถ่ายรูปคู่กับเงอืกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาด
ใหญ่ท่ีมีเรือสนิคา้และเรือส  าราญเทียบท่าอยู่ ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต  านานเล่าขานว่า "เทพ
เจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธิด์ลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพืน้ดิน
ขึน้มาจากใตน้ า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี ้

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้ใหอ้ิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสมัผัส

บรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมือง ชอ้ปปิ้งสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปปิ้ง ท่ียาวท่ีสดุในโลก 
เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัอาทิLouis Vuitton, Emporio Armani, 
Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ  

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้
ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวก
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ของท่าน) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดเินเวียนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 
ทีพั่ก พกัคา้งคืนบนเรือส  าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)   (ในกรณีที่ห้องพัก Sea 

view cabin มีจ านวนห้องทีไ่ม่เพยีงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท) 

วันที ่4 
ออสโล –  พิพิธภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – 
เกียรโ์ล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสงูท่ีสดุในโลกแทนท่ี

โตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็น
ธรรมชาตท่ีิอุดมสมบูรณ์ จากนัน้น าท่านชมบริเวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนส
ซองค ์น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่
ตัง้อยู่บรเิวณรมิแมน่ า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามรมิออสโลฟยอรด์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขดุ

ไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเครื่องมือในชีวิตประจ าวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,000 ปี เป็น
ต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบท าการคา้และออกส ารวจหา
ดนิแดนใหม่ๆ  จนมีค  ากลา่ววา่ถา้ไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุ แลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียรโ์ล (Geilo) เมือง
แห่งสกีรีสอรท์แสนสวยกลางหบุเขา และดนิแดนแห่งกลาเซียรท่ี์มีช่ือเสียงของนอรเ์วย ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั USTEDALEN หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟ
ยอรด์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสมัผสัประสบการณ์ น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – 

The Most Beautiful Train  Journey in The World นบัเป็นเสน้ทางรถไฟสาย ท่ีโรแมนตกิท่ีสดุในยโุรปเหนือ ลอดอโุมงคท่ี์
เจาะทะลภุูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น า้ และน า้ตกเหนือคณานับท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล 
(Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ท่ีมี
ภมูทิศันง์ดงามสดุสายตา ท่ีท่านจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อันเกิดจากการละลายของ ธารน า้แข็งปกคลมุ
เหนือพืน้ดนิ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น 

(Gudvangen) ซึ่งฟยอรด์นีน้อกจากจะไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดร้บัการขนานนามวา่เป็นฟยอรด์ท่ียาวและ
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ลกึท่ีสดุในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงท่ีไดร้บัการยกย่องวา่สวยท่ีสดุคือ NARROW FJORD 
ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสงูชันอันเขียวขจี ธารน า้ตกนับรอ้ยสาย ส าหรบัฟยอรด์นัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรยข์ อง
ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ในโลกนีมี้ไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอรด์ 
แต่ฟยอรด์ท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดในโลกคือฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึ่งช่องฟยอรด์แห่งนีไ้ดช่ื้อว่าสวยติดอันดบัโลกเช่นกัน 
แลว้น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเกียรโ์ล (Geilo) 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั USTEDALEN หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่6 เกียรโ์ล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– คาลสตัท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เพ่ือชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอรเ์วยช่ื์อกสุตาฟ วกิเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจักรใน
หนึ่งชีวติของมนษุย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะ
จากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์ารล์ท่ี 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เม่ือปี 1730, 
จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN GUSTAF FRODING หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่7 คารล์สตัท – สตอ็กโฮลม์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง
อนังดงามท่ีสดุในสแกนดเินเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบ
ลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren)  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านชมเมืองสตอ็กโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานท่ีส  าคญั อาทิ อาคารรฐัสภา,พิพิธภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวงัหลวง
และพิธีเปล่ียนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรสักวา้ง น าท่านชมบริเวณ เมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณท่ีตัง้ของ
พระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ีระลกึ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN BROMMA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่8 
พิพิธภัณฑเ์รือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ - ล่องเรือส าราญ 
เรือ SILJALINE     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรกัษาชิน้ส่วน

เดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิทาง
ศลิปะท่ีโดดเดน่และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส  าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เรือล  านี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด ในบรรดา
พพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวีย น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสตอ็กโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จ
สมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพธีิเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ท่ีพรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสิโน, รา้นคา้

ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 
17.00 น. เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า แบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ทีพั่ก พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE 

[Sea view cabin ห้องพักแบบเหน็ววิทะเล] (ในกรณีทีห่้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องทีไ่ม่เพยีงพอต่อคณะ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท)  

วันที ่9 กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เดินทางถึง ณ ท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของ
ประเทศฟินแลนด ์(Finland)  ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์เฮลซิงกิไดร้บัฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเล
บอลติก” ความงดงามของสถาปัตยกรรมอันไดร้บัอิทธิพลจากทัง้ทางฝ่ังยุโรปและรสัเซีย ชมตลาดนัดริมทะเล (Market 

Square) ท่ีมีช่ือเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของท่ีระลกึ ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นท่ีตัง้
สถานท่ีส  าคัญ อาทิเช่น ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสซีเนเตอร์ (Senate 

Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคญัๆท่ีสรา้งในยุคท่ีอยู่ใตก้ารปกครองของรสัเซียและเป็นศนูยก์ลางทางประวตัิศาสตร์
ของเฮลซิงกิ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมอนุสาวรียซ์ิเบลิอุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลิอุส สรา้งขึน้เพ่ือสดดุีใหแ้ก่ Jean Sibelius นัก

ประพนัธเ์พลงคลาสสกิ เป็นอนสุาวรียท่ี์ตัง้อยู่กลางแจง้ ดแูปลกตา ทันสมยั เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen สรา้งโดย
น าเอาแท่งเหลก็ 600 แท่ง มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปรา่งของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนัก 24 
ตนั ตัง้อยู่กลางแจง้อย่างโดดเดน่เป็นสง่า 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

16.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เท่ียวบนิท่ี QR 302  
*** ส  าหรบัคณะท่ีเดนิทางตัง้แต ่21 มี.ค. จะออกเดนิทางเวลา 18.00 น.และไปถึงโดฮาเวลา 23.50 น. *** 

23.20 น. เดนิทางถึงกรุงโดฮา รอเปล่ียนเครื่อง 

วันที ่10 โดฮา – กรุงเทพฯ  
02.25 น.  ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ เท่ียวบนิท่ี QR 980 

*** ส  าหรบัคณะท่ีเดนิทางตัง้แต ่21 มี.ค. จะออกเดนิทางเวลา 02.05 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 12.55 น. *** 
*** ส  าหรบัคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่25 เม.ย.จะออกเดนิทางเวลา 01.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 12.55 น. ***  

12.55 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
THE 4 COUNTRIES  

สแกนดิเนเวยี 4 เมืองหลวง  
เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์10 วัน 7 คืนง 

สายการบนิการต์้า (QR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

15-24 ก.พ. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

14-23 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

21-30 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

4-13 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 50,375 13,900 

11-20 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 49,975 13,900 

25 เม.ย. – 4 พ.ค.63 72,900 72,900 72,900 49,375 13,900 

9-18 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

30 พ.ค. 63- 8 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
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4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 
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3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่สวเีดน  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 20-30 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 8) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 
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7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


