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HILIGHT 

 ทอ่งเทีย่วสแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง 

โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต็อกโฮลม์, 

กรงุเฮลซงิก ิ

 ลอ่ง 2 เรอืส าราญ ท ัง้ DFDS 

(Scandinavian Seaway),  

เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE 

 น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั 

(Flamsbana) เสน้ทางสายโรแมนตกิ

ทีสุ่ดในยุโรปเหนอื 

 ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ (Sognefjord) 

เป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีสุ่ดในโลก 

 เดนิเลน่ตลาดนดัรมิทะเล (Market 

Square) ทีเ่ฮลซงิก ิ

 

The 4 Countries 

สแกนดเินเวยี  

4 เมอืงหลวง  

เดนมารก์ นอรเ์วย ์ 

สวเีดน  ฟินแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ [QR] 

เดนิทาง : สงิหาคม – ตลุาคม  

62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 

 74,900.-  
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 ก าหนดการเดนิทาง 

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

วนัที ่  5-14, 12-21  ต.ค. 62 74,900.- 

วนัที ่  26 ต.ค.-04 พ.ย. 62 74,900.- 

วนัที ่  02-11, 16-25 พ.ย. 62 73,900.- 

วนัที ่  23 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 73,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈  
 

2 
โดฮา – โกเทนเบริก์ – จตัรุสั Gustav Adolf’s – 

เฮลซงิบอรก์ – มลัโม – ปราสาทมลัโม 
✈ O x 

 

 BEST WESTERN 
หรอืเทยีบเทา่   

3 
มลัโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – 

ลอ่งเรอื DFDS 
O O O 

 
เรอืส าราญ 

DFDS 

4 
ออสโล –  พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – ศาลาวา่

การเมอืงออสโล – เกยีรโ์ล 
O O   O 

 

USTEDALEN 
   หรอืเทยีบเทา่  

5 
รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั – ลอ่งเรอืชม

ความงามของซองฟยอรด์ 
O O  O 

USTEDALEN 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
เกยีรโ์ล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– 
คาลสตทั 

O O O 
SCANDIC 

KLARALVEN  
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
คารล์สตทั – สต็อกโฮลม์ –  
ศาลาวา่การสต็อกโฮลม์ 

O O O 

PARK INN 
HAMMRBY 
SJOSTAD 

หรอืเทยีบเทา่   

8 
พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – ลอ่งเรอืส าราญ เรอื 
SILJALINE     

O O O 
 

เรอืส าราญ  
SILJALINE 

9 กรงุเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ O O ✈ 
 

10 โดฮา – กรงุเทพ ✈ ✈ ✈ 
 

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง 
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วนัที ่1 
กรงุเทพ – โดฮา  

 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู 8 เคานเ์ตอร ์Q 

สายการบนิการต์า้ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

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

20.40 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮาดว้ยสายการบนิการต์า้ เทีย่วบนิ QR833 

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

ถงึสนามบนิกรุงโดฮา เวลา 23.55 น. *** 

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

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

***คณะเดนิทางวันที ่ 02 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 19.35 น. โดยเทีย่วบนิ 

QR833 และถงึสนามบนิกรุงโดฮา เวลา 23.25 น. *** 

23.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

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

มลัโม – ปราสาทมลัโม 

02.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโกเทนเบริก์ เทีย่วบนิที ่QR 173  

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

สนามบนิโกเทนเบริก์ เวลา 06.35 น.*** 

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

สนามบนิโกเทนเบริก์ เวลา 06.35 น.*** 

07.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิโกเทนเบริก์ (Gothenburg) ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวันที ่27 ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองโกเทนเบริก์ (Gothenburg) 

เมอืงใหญ่อันดบัสองของสวเีดน และใหญ่เป็นอันดับหา้ในแถบนอรด์ดกิ โดยเป็นเมืองทีผ่ัง

เมอืงคลา้ยๆ กับอัมสเตอรด์ัมอย่างมาก เพราะในชว่งเเรกของการสรา้งเมืองในชว่งปี ค.ศ.

1621 นัน้ผูอ้พยพชาวดชัตม์สีว่นในการกอ่สรา้งเมอืง เเละคนทอ้งถิน่มักจะเรยีกชือ่เลน่ๆ ของ

เมืองเเห่งนี้ว่า ลติเตลิ ลอนดอน โดยมีสสีนัยามค ่าคนืทีค่ลา้ยคลงึกับลอนดอน น าท่านชม

จตัุรสั Gustav Adolf’s ที่อยู่ใจกลางเมืองเเละมีความส าคัญอย่างมากในเรื่องของการ

ทอ่งเทีย่ว 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเฮลซงิบอรก์ (Helsingborg) เป็นเมืองเก่าแก่ทีส่ดุเมือง

หนึง่ของสวเีดน เชือ่ว่ากอ่ตัง้ข ึน้มาตัง้แตปี่ 1085 โดยในอดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของเดนมารก์ 

และไดต้กเป็นของสวีเดนตัง้แต่ปี 1658 หลังสนธสิญัญารอสกลิ ถอืเป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 

ของประเทศสวเีดนในปัจจุบัน โดยมีชายแดนทีห่่างกันเพียง 4 กโิลเมตร จากเมอืงเฮลซงิ

เออร ์(Helsingør) ของประเทศเดนมาร์ก   ซึง่มีช่องแคบเออเรซุนดค์ั่นเป็นชายแดน
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ธรรมชาต ิน าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ ซ ึง่เป็นจุดทีส่วยงามทีส่ดุของเมือง ถ่ายภาพกับ ศาลา

วา่การเมอืง (rådhus) ที่สรา้งแลว้เสร็จตัง้แต่ปี 1897 จากนัน้น าท่นเดนิทางต่อสู่เมือง

เมอืงมลัโม (Malmö) นัน้ถอืว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับทีส่ามของสวีเดน โดยตัง้อยู่บน

ชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศเเละมชีือ่เสยีงอย่างมากในเรือ่งของสวนสาธารณะจนได ้

ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านชมปราสาทมลัโม Malmöhus Slott (ดา้น

นอก) สรา้งขึน้มาโดยกษัตรยิอ์รีกิแห่งปอมเมอเรเนยีในปี ค.ศ. 1436 กอ่นทีพ่ระเจา้ครสิเตยีน

ที ่3 แห่งเดนมาร์ก จะทรงโปรดใหม้ีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึง่เป็นช่วงที่

เมอืงมัลโมยังอยู่ภายใตก้ารปกครองของเดนมารก์ เพือ่วัตถุประสงคท์างดา้นความปลอดภัย

ของเมอืงทางดา้นทศิตะวันตกเเละควบคมุการคา้ขายทางเรอืในชอ่งเเคบโอเรซนุด ์นอกจาก

นี้เเลว้ปราสาทเเห่งนี้ยังโดง่ดงัเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานทีคุ่มขังเจมส ์เฮปเบริน์ พระ

สวามีคนทีส่ามของสมเด็จพระราชนิีแมรี่แห่งสก็อตเเลนด ์เเละในชว่งศตวรรษที ่19 ยังใช ้

ลานของปราสาทเป็นลานประหารอีกดว้ย  จากนั้นน าท่านชมศาลาว่าการเมอืงมลัโม 

(Malmö Town Hall) สไตลด์ัตชเ์รอเนสซองสท์ีส่รา้งข ึน้ตัง้แต่ปี 1353 ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

หนึง่ในอาคารเก่าแก่ทีส่ดุของเมือง โดยอาคารเเห่งนี้มีความโดดเด่นเเละมีเสยีงดนตรีขับ

กลอ่มอยู่ตลอดเวลา โดยตัง้อยู่บรเิวณของจตัุรสั Stortorget บรเิวณตรงกลางจัตุรัสมีรูป

ปั้นของพระเจา้ Karl Gustav ที ่10 ซึง่ออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson อสิระให ้

ท่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ตามรา้นบริเวณรอบๆ จัตุรัสตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเขา้สู ่

Emporia Shopping center ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของสวีเดนมีรา้นคา้กว่า 

200 รา้นคา้ แหลง่รวมนักชอปป้ิง สนิคา้แฟชัน่ รา้นอาหาร มากมาย 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 มลัโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ลอ่งเรอื DFDS 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่าน

เที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน น าถ่ายรูปกับพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (Amalienborg 

Palace) (ดา้นนอก) ทีป่ระทับในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 

ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทกุวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จ

พระราชนิีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ ใหท้่านถ่ายรูปคู่กับเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) 

สญัลกัษณ์ของเมอืง ใกลก้นัเป็นย่านทา่เรอืขนาดใหญ่ทีม่ีเรือสนิคา้และเรือส าราญเทยีบท่า

อยู่ ชมน า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผู ้

ทรงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 

คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพืน้ดนิข ึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวันนี้ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้ใหอ้สิระท่านชมบรเิวณจตัุรสัซติ ีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ า

เมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครกึครื้นของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่าน 

ถนนสตรอยก  ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ที่ยาวที่สุดในโลก เร ิ่มจากศาลาว่า
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การเมืองไปสิน้สุดที ่Kongens Nytorv ที่มีสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมาย อาท ิ Louis 

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

Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, ฯลฯ  

15.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่

พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น) 

16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway)  

ค า่       รับประทานอาหารค า่แบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

ทีพ่กั      พักคา้งคนืบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ SEA 

VIEW)   (ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจี านวนหอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่คณะ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ 700 บาท) 

วนัที ่4 ออสโล – อุทยานแหง่ชาตฟิรอกเนอร ์– พพิธิภฑัไ์วกิง้ – เกยีรโ์ล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  เรอืเทยีบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมืองหลวงทีม่ี

ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด 

ระหว่างเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ ซ ึง่เป็นธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ 

จากนัน้น าทา่นชมบรเิวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอ

เนสซองค ์น าท่านถ่ายรูปศาลาวา่การเมอืงออสโล ซ ึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

ดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น ้า ซ ึง่รายลอ้มดว้ยอาคารทีส่วยงามรมิ

ออสโลฟยอรด์  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ จัดแสดงเกีย่วกบัเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้

ในยุคครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกับ

เครือ่งมอืในชวีติประจ าวันทีม่ีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถอืเป็น

ส ิง่ที่ส าคัญทีส่ดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบท าการคา้และออกส ารวจหา

ดนิแดนใหม่ๆ จนมคี ากลา่วว่าถา้ไม่มเีรอืไวกิง้ก็จะไม่มยีุคทีรุ่่งเรอืงทีส่ดุ แลว้น าท่านเดนิทาง

สูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมืองแห่งสกรีีสอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และดนิแดนแห่งกลา

เซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วย ์

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม USTEDALEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั – ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั  (The World 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Vuitton
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Vuitton
http://en.wikipedia.org/wiki/Emporio_Armani
http://en.wikipedia.org/wiki/Gucci
http://en.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s
http://en.wikipedia.org/wiki/Bang_%26_Olufsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Hilfiger
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The World นับเป็นเสน้ทางรถไฟสาย ทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท์ีเ่จาะ

ทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น ้า และน ้าตกเหนือคณานับทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบน

ภเูขา มุ่งสูส่ถานไีมดรลั (Myrdal) ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสงู 

857 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ทีม่ีภูมทิัศน์งดงามสดุสายตา ทีท่่าน

จะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิจากการละลายของธารน ้าแข็งปกคลุม

เหนือพืน้ดนิ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้เปลีย่นบรรยากาศใหท้า่นลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) 

มุ่งหนา้สูเ่มอืงกดุวานเกน้ (Gudvangen) ซึง่ฟยอรด์นี้นอกจากจะไดร้ับการจัดอันดับเป็น

มรดกโลกแลว้ ยังไดร้ับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The 

longest and deepest fjord in the world) ชว่งทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าสวยทีส่ดุคอื 

NARROW FJORD ระหว่างทางเพลดิเพลนิกับภูผาสงูชนัอันเขยีวขจี ธารน ้าตกนับรอ้ย

สาย ส าหรับฟยอรด์นัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการกัดเซาะของ

แผ่นธารน ้าแข็งในยุคน ้าแข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กีป่ระเทศทีม่ีฟยอรด์ แต่ฟ

ยอรด์ทีไ่ดช้ือ่ว่าสวยทีส่ดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึง่ชอ่งฟยอรด์แห่งนี้ไดช้ือ่ว่า

สวยตดิอันดบัโลกเชน่กนั แลว้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  USTEDALEN หรอืเทยีบเทา่  
  

วนัที ่6: เกยีรโ์ล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– คาลสตทั  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture 

Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการ

แกะกลุม่รูปสลกัหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์

ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลกัช ิน้โบวแ์ดงของทา่นชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 

เมตร) แกะจากหนิสลกัแกรนติเพยีงแทง่เดยีว  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่ระหว่าง

เมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่าน

ระหว่างสองเมอืงใหญ่นี้ สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมือง

จงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ทีน่ี่มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730, 

จัตรุัสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจ าจังหวัด และสะพานหนิ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SCANDIC KLARALVEN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7: คารล์สตทั – สต็อกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศ

สวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทีสุ่ดในสแกนดเินเวีย จนไดร้ับขนานนามว่า 

ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ 

(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยู่

บนพืน้น ้า มสีถานทีส่ าคญั อาท ิอาคารรัฐสภา,พพิธิภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมือง, 

พระราชวังหลวงและพธิีเปลีย่นการ์ดทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง น าท่านชมบรเิวณ

เมอืงเกา่กมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรูปทีร่ะลกึ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 

ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวีเดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 

ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 ของ

เดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  PARK INN HAMMRBY SJOSTAD  หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัที ่8 : พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – ลอ่งเรอืส าราญ เรอื SILJALINE     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือทีถู่กกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่

17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับ

ประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญที่สดุแห่งหนึ่งในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการที่

เกีย่วขอ้งกบัเรอืล านี้  9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซา  พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ดงึดดู

นักทอ่งเทีย่วไดม้ากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

14.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่รอ้มไป

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

(กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น) 

17.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์ 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ แบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 
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ทีพ่กั      พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE (หอ้งพักแบบ SEA VIEW)   (ใน

กรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจี านวนหอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ 700 บาท) 

วนัที ่9 : กรงุเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางถงึ ณ ท่าเทยีบเรือกรุงเฮลซงิก ิ(Helsinki) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชัว่โมง) เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์(Finland)  ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิ

ชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้ับฉายาว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” ความงดงามของ

สถาปัตยกรรมอันไดร้ับอิทธิพลจากทั ้งทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย  ชมตลาดนดัร ิม

ทะเล (Market Square) ทีม่ีชือ่เสยีงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของทีร่ะลกึ ขายปลา

นานาชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นที่ตัง้สถานที่ส าคัญ อาทเิช่น ท าเนียบ

ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนั้นน าท่านชมจตัุรสัซีเนเตอร ์(Senate 

Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคัญๆที่สรา้งในยุคทีอ่ยู่ใตก้ารปกครองของรัสเซยีและ

เป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเฮลซงิก ิ

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นชมอนสุาวรยีซ์เิบลอิุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซเิบลอิุส สรา้งข ึน้

เพือ่สดดุใีหแ้ก ่Jean Sibelius นักประพนัธเ์พลงคลาสสกิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยู่กลางแจง้ 

ดแูปลกตาทนัสมัย เป็นผลงานของศลิปิน Eila Hiltunen สรา้งโดยน าเอาแทง่เหล็ก 600 

แทง่ มาเชือ่มเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 

เมตร หนัก 24 ตนั ตัง้อยู่กลางแจง้อย่างโดดเดน่เป็นสง่า 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรุงเฮลซงิก ิเพือ่ท าการเช็คอนิ และท าคนืภาษี (Tax Refund) 

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

18.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่QR 302 

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

สนามบนิโดฮา เวลา 23.35 น.*** 

23.50 น. ถงึกรุงโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

วนัที1่0 : โดฮา - กรงุเทพฯ 

02.15 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่QR 836  

*** คณะเดนิทางวันที ่ 21-30 ก.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 01.40 น. โดยเทีย่วบนิ QR834 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 12.40 น.*** 

*** คณะเดนิทางวันที ่28 ก.ย.-07 ต.ค., 12-21 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 02.25 น. โดย
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เทีย่วบนิ QR836 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 13.30 น.*** 

*** คณะเดนิทางวันที ่ 05-14 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 01.55 น. โดยเทีย่วบนิ QR980 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 12.55 น.*** 

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

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

*** คณะเดนิทางวันที ่ 23 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 02.15 น. โดยเทีย่วบนิ 

QR980 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 12.55 น.*** 

13.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภีาพ 

 

โปรแกรม : The 4 Countries สแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง 

เดนมารก์ – นอรเ์วย ์– สวเีดน – ฟินแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

21 – 30 ก.ย. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 56,900 13,900 

28 ก.ย.- 7 ต.ค. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 56,900 13,900 

05-14 ต.ค. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 55,900 13,900 

12-21 ต.ค. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 55,900 13,900 

26 ต.ค.-04 พ.ย. 62 74,900 74,900 74,900 74,900 55,900 13,900 

02 - 11 พ.ย. 62 73,900  73,900 73,900 73,900 54,900 13,900 

16 – 25 พ.ย. 62 73,900  73,900 73,900 73,900 54,900 13,900 

23 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 73,900  73,900 73,900 73,900 54,900 13,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสวเีดน (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (17 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

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

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด 

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมี

เง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่า

ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใส่

คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนด

ทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี  (ผูท้ีอ่อก

ค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผู ้

เดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพันธม์าโดยชดัเจนว่าเกีย่วขอ้ง

กนัอย่างไร ฉบับภาษาอังกฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้

     4.3.3. ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบั

บุตรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตวัของผู ้

เดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบั

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน 

ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(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………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบัน

ศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้
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                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

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 ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 

 

 

 


