
 

 

 

SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมอืงหลวง เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 
   
 

 
 

 

 
 

 

 

  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) เสน้ทางสายโรแมนตกิทีส่ดุในยโุรปเหนอื 

 ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ (Sognefjord) เป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีส่ดุในโลก 

 เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่17 

 เดนิเลน่ตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ทีเ่ฮลซงิก ิ

 

ราคาเร ิม่ตน้ 79,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. เฮลซงิก ิ– โคเปนเฮเกน – ลติเติล้เมอรเ์มด – มัลโม ่ ✈ O O QUALITY VIEW 

3. มัลโม ่– ลอ่งเรอืส ำรำญ DFDS O X O เรอื DFDS  

4. 
ออสโล – สวนประตมิำกรรมวกิเกลแลนด ์– ศำลำวำ่กำรเมอืงออสโล – 

ยำ่นคำรล์ โจฮนัเกน้ เกท  - เกยีรโ์ล ่
O O O BANDOLA 

5. 
เกยีรโ์ล – ฟลมั – น่ังรถไฟสำยโรแมนตคิฟลมัไมดรัล –  

ลอ่งเรอืชมควำมงำมซองฟยอรด์ 
O O O BANDOLA 

6. เกยีรโ์ล – ออสโล – คำรล์สตัท O O O 
BESTWESTERN 
GUSTAF FRODING 

7. คำรล์สตทั – อปุซอลำ – สต๊อกโฮลม์       O O X QUALITY FRIENDS 

8. 
สต็อกโฮลม์ – ศำลำวำ่กำรกรุงสต็อกโฮลม์ – พพิธิภัณฑเ์รอืวำซำ – 

ลอ่งเรอืส ำรำญ เรอื SILJALINE 
O O O เรอื SILJALINE 

9. กรุงเฮลซงิก ิ– จัตรัุสซเีนเตอร ์– สนำมบนิ O ✈ ✈  

10. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ทำงเขำ้ประต ู4 เคำนเ์ตอร ์G 

สำยกำรบนิฟินนแ์อร ์พบเจำ้หนำ้ทีจ่ะคอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัทำ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.05 น. ออกเดนิทำงจำกกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 144 

วนัที ่2:     เฮลซงิก ิ– โคเปนเฮเกน – ลติเต ิล้เมอรเ์มด – มลัโม ่

http://bit.ly/2NMk5YE


05.20 น.
  

 เดนิทำงถงึสนำมบนิเฮลซงิก ิ(Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland)     แวะพักเพือ่รอ

เปลีย่นเครือ่ง และผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง   

07.35 น.
  

ออกเดนิทำงตอ่ โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 951 

08.10 น. ถงึสนำมบนิโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำ

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศเดนมำร์ก   น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน ใหท้่ำนถ่ำยรูปคู่กับเงือกน้อย  (Little 

Mermaid) สญัลักษณ์ของเมอืง ใกลก้นัเป็นยำ่นทำ่เรอืขนำดใหญท่ีม่เีรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญเทยีบทำ่

อยู ่ชมน า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มตี ำนำนเลำ่ขำนวำ่ "เทพเจำ้ ผูท้รงอทิธฤิทธิ์

ดลบันดำลใหพ้ระนำงกอบกูช้ำต ิโดยพระรำชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่ำงลูกชำย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถ

พืน้ดนิขึน้มำจำกใตน้ ้ำ ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมำรก์ในทกุวันนี ้" 

กลางวนั         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

 น ำเที่ยวชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดำ้นนอกที่ประทับในฤดู

หนำวของรำชวงศแ์ห่งเดนมำรก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค่ และจะมกีำรเปลีย่น

ทหำรยำมหนำ้วังทุกวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระรำชนิีนำถเสด็จประทับอยูท่ีน่ี่ จำกนัน้ใหอ้สิระท่ำนชม

บรเิวณจตัุรสัซิต ี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ำยรูปสวยงำมประจ ำเมือง และท่ำนจะสำมำรถสัมผัส

บรรยำกำศครกึครืน้ของใจกลำงเมอืง น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมอืงมลัโม่ (Malmo) เมอืงใหญ่อนัดบั

สามของประเทศสวเีดน ทีไ่ดช้ ือ่เรือ่งควำมสวยงำมของสวนสำธำรณะตำ่งๆ โดยเมอืงนีก้อ่ตัง้ในปี ค.ศ. 

1275 ตกอยูใ่ตก้ำรปกครองของเดนมำรก์จนกระทั่ง ค.ศ. 1658 จงึตกเป็นของสวเีดน ใหท้ำ่นอสิระเลอืก

ซือ้สนิคำ้ทีห่ำ้งสดุหร ูEmporia ทีม่รีำ้นคำ้กวำ่ 200 รำ้น บนขนำดกวำ่ 93,000 ตรม 

ค า่      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม QUALITY VIEW  

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที ่3: มลัโม ่– ลงเรอืส าราญ DFDS 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปรำสำท

ที่สรำ้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส์ หรอืสรำ้งในสมัยพระเจำ้ครสิเตียนที่ 4 

นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแลว้ภำยในปรำสำมแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครือ่งเพชร มหำมงกุฎ และ

เครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์ของรำชวงศเ์ดนมำรค์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนัอกีดว้ย ชอ้ปป้ิงสนิคำ้ยำ่น ถนนสต

รอยก์ (Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิงที่ยำวที่สุดในโลก เริ่มจำกศำลำว่ำกำรเมืองไปสิ้นสุดที ่

Kongens Nytorv ที่ มีส ินค ำ้แบรนด์เนมชื่อดั ง อำทิ   Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & 

Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

กลางวนั      อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย  



บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรอืเพื่อลงเรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พร่ังพรอ้มไปดว้ย

รำ้นขำยของ, รำ้นคำ้ปลอดภำษี,รำ้นอำหำร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบั

คา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น) 

 ออกเดนิทำงสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่แบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

ทีพ่กั      เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS [Sea view cabin หอ้งพกัแบบ

เห็นววิทะเล] (ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจี านวนหอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่คณะ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่700 บาท) 

วนัที ่4: ออสโล – สวนประตมิากรรมวกิเกลแลนด ์– ศาลาวา่การเมอืงออสโล –  

ยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ เกท  - เกยีรโ์ล ่

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) เมอืงทีถ่กูสถำปนำขึน้ 

เมือ่ประมำณ 60 ปี แตม่ปีระวัตศิำสตรย์อ้นหลังกวำ่ 900 ปี น าทา่นชมสวนประตมิากรรมวกิเกล 

แลนด ์(Vigeland Sculpture Park) ควำมพเิศษของสวนแหง่นีอ้ยูท่ีผ่ลงำนศลิปะประตมิำกรรม กำร 

แกะสลักรปูเหมอืนจำกหนิแกรนติ และกำรหลอ่รปูคนดว้ยส ำรดิ ในเรือ่งรำวเกีย่วกบัวัฏจักรชวีติมนุษย ์ 

เป็นผลงำนของกสุตำฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิำกรชำวนอรเ์วยช์ือ่ดัง อกีทัง้สวนนีย้งัไดรั้บกำรยอมรับวำ่เป็น 

สวนประตมิำกรรมทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก จำกนัน้น ำทำ่นถำ่ยรปู ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึง่สรำ้งดว้ย 

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมดว้ยลักษณะของอำคำรหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่รเิวณรมิแมน่ ้ำ ซึง่รำยลอ้มดว้ยอำคำรที ่

สวยงำมรมิออสโลฟยอรด์ น ำทำ่นชอ้ปป้ิงยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ เกท (Karl Johangen Gate)ยำ่น 

ถนนคนเดนิ สนิคำ้ของฝำกทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วคอื เครือ่งครัว พวงกญุแจ เป็นตน้ แตส่นิคำ้ 

และของทีร่ะลกึตำ่งๆ มรีำคำคอ่นขำ้งสงู เนือ่งจำกนอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่คีำ่ครองชพีสงูทีส่ดุในโลก 

ประเทศหนึง่ ทา่เทยีบเรอืออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway)  

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี  

บา่ย  น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลำงหุบเขำ และดนิแดนแห่ง

กลำเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วย ์

ค า่      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
 

ทีพ่กั       เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม BANDOLA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

  

      

 

 

 

                                            

วนัที ่5: 
เกยีรโ์ล – ฟลมั – น ัง่รถไฟสายโรแมนตคิฟลมัไมดรลั – ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงฟลมั ใหท้่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (The 

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

World นับเป็นเสน้ทำงรถไฟสำยที่โรแมนตกิที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจำะทะลุภูเขำ ผ่ำน

ทะเลสำบ แม่น ้ำ และน ้ำตกเหนือคณำนับที่เกดิจำกกำรละลำยของหมิะบนภูเขำ มุ่งสู่สถำนีไมดรัล 



(Myrdal) ศูนยก์ลำงของรถไฟสำยโรแมนตกิ ตัง้อยูบ่นควำมสงู 857 เมตร เหนอืระดับน ้ำทะเลใกลก้ับฟ

ยอรด์ Aurland ทีม่ภีมูทิัศน์งดงำมสดุสำยตำ ทีท่่ำนจะไดช้มปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตฟิยอรด์ อันเกดิ

จำกกำรละลำยของธำรน ้ำแข็งปกคลมุเหนอืพืน้ดนิ 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย จำกนัน้เปลีย่นบรรยำกำศใหท้่ำนล่องเรอืชมควำมงำมของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุง่หนำ้สูเ่มอืง

กดุวานเกน้ (Gudvangen) ซึง่ฟยอรด์นีน้อกจำกจะไดรั้บกำรจัดอนัดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดรั้บกำร

ขนำนนำมว่ำเป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีสุ่ดในโลก (The longest and deepest fjord in the 

world) ชว่งทีไ่ดรั้บกำรยกยอ่งวำ่สวยทีส่ดุคอื NARROW FJORD ระหวำ่งทำงเพลดิเพลนิกบัภผูำสงูชนั

อันเขยีวขจ ีธำรน ้ำตกนับรอ้ยสำย ส ำหรับฟยอรด์นัน้นับว่ำเป็นควำมมหัศจรรยข์องธรรมชำต ิทีเ่กดิจำก

กำรกัดเซำะของแผ่นธำรน ้ำแข็งในยุคน ้ำแข็งเมือ่หลำยลำ้นปีก่อน ในโลกนี้มไีม่กีป่ระเทศที่มฟียอรด์ 

แตฟ่ยอรด์ทีไ่ดช้ ือ่วำ่สวยทีส่ดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึง่ชอ่งฟยอรด์แหง่นีไ้ดช้ ือ่วำ่สวยตดิ

อนัดับโลกเชน่กนั ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับเมอืงเกยีรโ์ล 

ค า่        รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  

ทีพ่กั       เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม BANDOLA  หรอืเทยีบเทา่ 
  

  

           
 

วนัที ่6: เกยีรโ์ล – ออสโล – คารล์สตทั 

เชา้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีม่คี่ำครองชพี

สงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบดำ้นเหนือของอำ่วฟยอรด์ ระหว่ำงเสน้ทำงท่ำนจะได ้

พบกบัสภำพธรรมชำตทิีแ่ปลกใหม ่ซึง่เป็นธรรมชำตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงำมเล็กๆ รมิทะเลสำบอยูร่ะหว่ำงเมอืงสต็อค

โฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพรำะเป็นเมอืงผำ่นระหวำ่งสองเมอืงใหญน่ี ้

สรำ้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ำรล์ที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตำมพระนำมของพระองค ์

Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สรำ้งขึน้เมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลำงเมือง, ศำลำกลำงประจ ำ

จังหวัด และสะพำนหนิ 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั        เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม PERS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: คารล์สตทั – อปุซอลา – สต็อกโฮลม์       

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงอปุซอลา เป็นเมอืงทีอ่ยูอ่ำศัยและเป็นเมอืงมหำวทิยำลัย ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลอปุ

ซอลำ และอยู่ในเขตภูมศิำสตร์ที่เรียกว่ำอุปลันด์ (Uppland) มีมหำวทิยำลัยที่ส ำคัญอยู่สองแห่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


คือ  มหำวิทยำลัยอุปซอลำ (Uppsala Universitet) ซึ่งเป็นมหำวิทยำลั ยที่ เก่ำแก่ที่สุด  และ 

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตรแ์หง่สวเีดน (Sveriges Lantbruksuniversitet) เนือ่งจำกเป็นเมอืงทีเ่คยเป็น

เมอืงหลวงเกำ่ของสวเีดนในยคุไวกิง้ ท ำใหม้ ีหลักฐำนทำงดำ้นโบรำณคดหีลำยอยำ่ง ทัง้โบรำณสถำน

และโบรำณวัตถุ เชน่ เมอืงเกำ่อปุซอลำ Gamla Uppsala โบสถห์ลวงประจ ำเมอืง และยังพบศลิำจำรกึ 

ในยุคไวกิง้เป็นจ ำนวนมำก น ำท่ำนถ่ำยรูป มหาวหิารอุปซอลา (Uppsala Cathedral) เป็นมหำ

วหิำรทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใจกลำงเมอืง และยังไดรั้บกำรยอมรับว่ำเป็นมหำวหิำรทีม่คีวำมสงูทีสุ่ดในแถบ

สแกนดเินเวยี มหำวหิำรนัน้ถกูสรำ้งขึน้ในชว่งปลำยศตวรรษที ่13 โดยมหำวหิำรนัน้มคีวำมสงู ประมำณ 

118.7 เมตร  

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน 

(Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงำมทีสุ่ดในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนำนนำมว่ำ รำชนิีแห่งทะเลบอล

ตกิ ประกอบดว้ยเกำะใหญ่นอ้ย 14 เกำะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลา

เร็น (Lake Malaren) ท ำใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก กรงุสต็อกโฮลม์ 

งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพื้นน ้ ำ มีสถำนที่ส ำคัญ อำทิ อำคำรรัฐสภำ,

พพิธิภณัฑใ์นยคุกลำง,มหำวหิำรแห่งเมอืง,พระรำชวังหลวงและพธิเีปลีย่นกำรด์ทหำรดำ้นหนำ้ของลำน

จัตรัุสกวำ้ง เป็นตน้   

ค า่      อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศัย 

ทีพ่กั     เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม  QUALITY HOTEL FRIENDS  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8: สต็อกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา –  

เรอื SILJALINE 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลำสรำ้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดย

สถำปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรำ้งดว้ยอฐิแดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และมงุหลังคำดว้ย

หนิโมเสค สรำ้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดอืนธันวำคมของทุกปี จะมพีธิเีลีย้ง

รับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize) น ำทำ่นเขำ้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) 

เป็นเรือที่ถูกกูข้ ึ้นมำในศตวรรษที่ 17 เนื่องจำกสำมำรถรักษำชิ้นส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่ำ 95 

เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดำดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวำซำเป็นทรัพยส์มบัตทิำงศลิปะที่

โดดเด่นและเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่ ำคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศกำร

ที่เกี่ยวขอ้งกับเรือล ำนี้  9 นิทรรศกำร ยังมีภำพยนตร์เกี่ยวกับเรือวำซำ   พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด ึงดูด

นักทอ่งเทีย่วไดม้ำกทีส่ดุ ในบรรดำพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลับสูก่รุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เพือ่น ำท่ำนชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลา

สตนั อันเป็นบรเิวณทีต่ัง้ของพระรำชวังหลวงใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปทีร่ะลกึ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอื

เพื่อลงเรอืส ำรำญ TALLINK SILJA LINE ที่พรอ้มไปดว้ย รำ้นขำยของ, คำสโิน, รำ้นคำ้ปลอดภำษี, 

รำ้นอำหำร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

17.00 น. เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE น ำทำ่นออกเดนิทำงสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์

ค า่        รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืงแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตำคำรบน

เรอื 

ทีพ่กั       พักคำ้งคนืบนเรอืส ำรำญ TALLINK SILJA LINE  

[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล] (ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจี านวน

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamla_Uppsala&action=edit&redlink=1


หอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่700 บาท) 

      

 วนัที ่9:   กรงุเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เดนิทำงถงึ ณ ทำ่เทยีบเรอืกรงุเฮลซงิก ิ (Helsinki) (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

เมอืงหลวงใหญข่องประเทศฟินแลนด ์ (Finland)  ตัง้อยูท่ำงใตข้องประเทศ รมิชำยฝ่ังอำ่วฟินแลนด ์

เฮลซงิกไิดรั้บฉำยำวำ่เป็น “ธดิำแหง่ทะเลบอลตกิ” ควำมงดงำมของสถำปัตยกรรมอนัไดรั้บอทิธพิลจำก

ทัง้ทำงฝ่ังยโุรปและรัสเซยี ชมตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นตลำดใจกลำง

เมอืงขำยของทีร่ะลกึ ขำยปลำนำนำชนดิ อำหำร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยงัเป็นทีต่ัง้สถำนทีส่ ำคญั อำทิ

เชน่ ท ำเนยีบประธำนำธบิด ี ศำลำกลำงและโบสถ ์ จำกนัน้น ำทำ่นชมจตัรุสัซเีนเตอร ์ (Senate 

Square) รำยลอ้มไปดว้ยอำคำรส ำคญัๆทีส่รำ้งในยคุทีอ่ยูใ่ตก้ำรปกครองของรัสเซยีและเป็นศนูยก์ลำง

ทำงประวตัศิำสตรข์องเฮลซงิก ิ

กลางวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

 น าทา่นชมอนสุาวรยีซ์เิบลอิสุ (Sibelius monument) ตัง้อยูใ่นสวนซเิบลอิสุ สรำ้งขึน้เพือ่สดดุี

ใหแ้ก ่Jean Sibelius นักประพันธเ์พลงคลำสสกิ เป็นอนุสำวรยีท์ีต่ัง้อยูก่ลำงแจง้ ดแูปลกตำ ทันสมยั 

เป็นผลงำนของศลิปิน Eila Hiltunen สรำ้งโดยน ำเอำแทง่เหล็ก 600 แทง่ มำเชือ่มเขำ้ดว้ยกนัจน

ออกมำเป็นรปูรำ่งของออรแ์กนลม กวำ้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตัง้อยูก่ลำงแจง้อยำ่ง

โดดเดน่เป็นสงำ่ 

14.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิกรงุเฮลซงิก ิเพือ่ท ำกำรเชค็อนิ และท ำคนืภำษี (Tax Refund) 

16.50 น. ออกเดนิทำง โดยสำยกำรบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 141 

วนัที ่10: กรงุเทพฯ 

07.25 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหำนคร ดว้ยควำมสวสัดภีำพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 



กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตุสดุวสิยัทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำง  

หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมอืงหลวง เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์ 10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  2-11 ธ.ค.  61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 15,900.- 

เด็กมเีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 79,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
79,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 49,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนวัน 

และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

4. คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คำ่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

     8. ค่ำมัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

     9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิ

ก ำหนดเกนิกวำ่ 20 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญู

หำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ ภำยใน  3 วันนับจำกวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยนืยันวำ่กรุป๊ออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแต่ละสถำนทตูมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขีัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไมส่ะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็น

หมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหวำ่งยืน่วซีำ่ หรอื กอ่นเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพือ่

วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซี่ำที่ค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำร

พจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้ง

ขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ และกรณุำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำงบรษัิทดว้ย เนื่องจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ และพำสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำร

เรยีกเก็บคำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอน

เวลำทีเ่ช็คอนิเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไป    

     ช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของทำ่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำต๋ัว และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที ่ 

    สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  



7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำมทำงบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลัีกษณะแตกตำ่งกัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัท าการ 

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

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

 

 
                                                                                   

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่

อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำง

จะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วี

ซำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณี ที่ถ ือพาสปอร์ต  สญั ชาติไทย แต่พ าน ักอยู่

ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัให้

ทราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนด



ของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวม

แวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้

พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบนัทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้

พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทัว่ไป  

สว่นตวัของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลัง 3 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน 

กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ใน

กรณีทีม่ไีมค่รบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมดุบญัชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่ใหม)่ 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจำ้ของบัญช ี  

(ผูท้ี่ออกค่ำใชจ้่ำยให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอก

คำ่ใชจ้ำ่ยให ้(ผูเ้ดนิทำง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวำมสมัพันธม์ำ

โดยชดัเจนวำ่เกีย่วขอ้งกนัอยำ่งไร ฉบบัภำษำองักฤษ  

     4.3.2. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้

     4.3.3. ส ำเนำสมดุบญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บตัรประชำชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบตัร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  



 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์

มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส ำเนำบตัร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใด

เป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กบับตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชำตปัิจจบุัน .................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่        แยกกันอยู ่                     หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 

12. อำชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.................................. ถงึวนัที.่.......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 



 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ).................................................... 

 

 

 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรณุำระบชุือ่ ......................................................  

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 
 
 


