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 ไฮไลท์การเดินทาง 
 1.ล่องเรือส าราญสองล า ห้องพกัวิวทะเล DFDS & SILJA LINE 
 2.ล่องเรือชมความงดงามของซอนด์ฟยอร์ด (Sognefjord) 
 3.นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลมัสบานา(Flamsbana Train) 
 4.เที่ยวครบส่ีเมืองหลวง โคเปนเฮเกน, ออสโล, เฮลซิงก,ิ สต๊อคโฮล์ม 
 5.บินภายในจาก กรุงออสโล - เฮลซิงก ิ
 6.รวมค่าวีซ่า, ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอกเส้นทาง 

 

วนัแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน    
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  โดยมี 

เจ้าหน้าที่บริษัทวันเวิล์ด ทัวร์ คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)  โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส าราญ DFDS (ห้องพกัSea View)  
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย Thai Airways  เท่ียวบินท่ี TG950  

07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แลว้ น าคณะเดินทางเขา้สู่ใจกลาง “เมืองโคเปนเฮเกน” Copenhagen  ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเล
เหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 
น าคณะเท่ียวชมเมือง ผ่านจตุรัสซิตี้ฮอลล์  อาคารเทศบาล

เมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กบั “เงือก
น้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลกัษณ์ของ
เมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยาย
อนัลือลัน่ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน แอน
เดอร์สัน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น 
เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือขนาด
ใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้ และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดิน
ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ “น ้าพุเกฟิออน” 
เทพธิดาผูเ้สียสละกับบุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนด์
ขึ้นมา จากนั้น น าท่านชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียน
บอร์ก” Amalienborg Palace ท่ีประทับในฤดูหนาว
ของราชวงศแ์ห่ง เดนมาร์ก ชม “ทหารรักษาพระองค์” ใน
ชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงาม 

 

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


 

 

 
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านนูฮาวน์” Nyhavn หรือท่าเรือใหม่ ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าท่ีมีการขดุคลองเช่ือมต่อกบัทะเล
และยงัเป็นท่ีตั้งของบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 น าท่านชม จัตุรัสซิตีฮ้อลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขต

ยา่นใจกลางเมือง พร้อมอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั “ย่านถนนสตรอยเกท์”  ไดเ้วลาอนั
สมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส(DFDS) 

15.00 น าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด 
เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั และเพลินกบัการ
เลือก ชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือส าราญล านี้จะ
น าท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทร

แอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟ
ยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด พร้อมเคร่ืองด่ืมให้ท่านเลือก 
ท่านล่ะ 1 แก้ว ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเล
เหนือ ค ่าคืนน้ี หาความส าราญและพกัคา้งคืนในเรือส าราญ DFDS  

ที่พกั: เรือ DFDS LINE พกัห้องละสองท่าน ห้องพกัววิทะเล (Sea View)  
 
วนัที่สามของการเดินทาง(3)  ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลมั/วอส  
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
09.30 เรือเดินทางถึงกรุงออสโล น าท่านชม “กรุงออสโล” Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ในอดีตคร้ังสมยัท่ี

นอร์เวยอ์ยู่ในอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์ค
นั้นนอร์เวย ์เคยยา้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสอง
หนจากก รุงทรอนไฮม์ เ ป็นก รุง เบอ ร์ เก้น 
จนกระทัง่ไดย้า้ยมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ี
โอ่อ่าในเวลาน้ี อุดม  ไปด้วยประวัติศาสตร์
ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็นเมือง
อาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ซ่ึง
อยู่ภายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์แฮร์  

 

 



 

 

 

ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ น าท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะท่ึง
ผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟวิกเกแลนด์  ท่ีใชเ้วลาถึง 40 ปี   ในการแกะสลกัหินแกรนิต และ
ทองแดงใหย้วุชนไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช่ือ โม
โนลทิ (สูง 17 เมตร) แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแขง็ 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านชมวิวทิวทศัน์ยา่นเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ยา่นท่าเรือสวยงามท่ีนกัท่องเท่ียวและชาวออสโล

นิยมมาเก็บภาพความสวยงามและในบริเวณเดียวกนัยงัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโค
สถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ยน ้าพ ุสวน 
และประติมากรรมเติมแต่งใหดู้กลมกลืนใกลก้นัเป็น 
The Nobel Peace Centre สถานท่ี ท่ีมีการจดัแสดง
เก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติ และในบริเวณ
น้ีท่านจะมองเห็นอาคารโอเปร่า (Opera House) 
รูปทรงทนัสมยัท่ีออกแบบโดยบริษทั Snohetta ท่ีถูก
ออกแบบขึ้นมาใหม่ดว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วม
สมยั น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟ
จอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้าตกท่ีไหลรินจากภูผาอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไป
อีกนานแสนนานน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองฟลมั / เมืองวอส เมืองแสนสวย ริมฟจอร์ด สุดแสนโรแมนติค 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Fretheim Hotel / Park Hotel Voss / Fjordtell Hotel  หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4) ฟลมั – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล่   
เชา้   บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของท่ีพกั  

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ “เมืองฟลัม” Flam  ลงเรือน าเท่ียวล าใหญ่ เพ่ือล่องชมความงามของซอจ์น ฟจอร์ด ท่ี
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ ล า
เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบชายฝ่ัง เปิดโอกาสใหท้่าน
ช่ืนชมทศันียภาพชวนฝันของซอจน์ ฟจอร์ดท่ีสวย
ท่ีสุดของโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติ 
บรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมี
บา้นพกัฤดูร้อน ของชาวนอร์เวย ์ท่ีสร้างจากไม้
สนเป็นหยอ่มๆ รวมถึงน ้าตกท่ีไหลตกจากริมหนา้

ผา สร้างบรรยากาศใหต่ื้นตาต่ืนใจมิรู้ลืม จนกระทัง่ถึง “เมืองกดุแวนเก้น” เมืองชนบทท่ีน่ารัก  
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลมั “นั่งรถไฟสายโร
แมนติค” FLAMSBANA ท่ีโด่งดังท่ีสุดตามเส้นทาง ฟลมั – 

ไมร์ดัล – ฟลมั ท่านจะไดช้มธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้าตกท่ี
สวยงาม หมู่บา้นชาวนอร์เวยซ่ึ์งหลบซ่อนตวัอยูห่่างไกลจาก
มลภาวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไป
อีกนาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เกบ็ภาพความประทับใจ น าท่าน
นัง่รถไฟกลบัสู่สถานีรถไฟเมืองฟลมั ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองเกลโล / กอล  เมืองสกีรีสอร์ท / เขา้สู่
โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Thon Hotel Geilo / Per Hotel Gol หรือระดับใกล้เคยีง 



 

 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5) เกลโล่ – ออสโล – ช้อปป้ิง – เฮลซิงก ิ(บินภายใน) 
เชา้   บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางกลบัสู่ “กรุงออสโล” โดยใชเ้ส้นทางแสนสวย ผา่นชมบา้นเรือนท่ีสวยงามระหวา่งทาง 
สัมผสัธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนั้นน า
ท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ท่านผา่นชม
บริเวณดา้นหนา้ พระราชวงัหลวง “Royal 
Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวงัแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกท่ีสวยงาม 
โดยมีรูปป้ันกษตัริยเ์ฟรเดอริกท่ี 5 (Frederik 
V) ทรงมา้บริเวณดา้นหนา้พระราชวงั และ
เม่ือมองลงไปจากเนินพระราชวงัแลว้จะ
เห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจ
ฮนั” ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้มากมาย รวมถึง
ยงัเป็นท่ีตั้งของ “โรงละครแห่งชาติ” ท่ีสร้างขึ้นในปี 1899, “มหาวิทยาลยัออสโล” มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
นอร์เวย ์สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ท่ีเปิดใชม้าตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกบัการเดิน
เล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนินดา้นหนา้พระราชวงั หรือชอ้ปป้ิงยา่นถนนคาร์ล
โจฮนัตามอธัยาศยั 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง ใน “ย่านคาร์ล โจฮัน” Karl Johan บริเวณกลางเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย ทั้งสินคา้แบรนดเ์นมและของท่ีระลึก   *** อสิระอาหารม้ือค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
น าท่านออกเดินทางสนามบินเพ่ือ เช็ค-อนิ เตรียมตัวเดินทาง  

19.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี ........... 
22.20 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ จากน้ันน าท่าเดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่: Scandic Hotel, Radisson Blu Royal Park Hotel, Clarion Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

วนัที่หกของการเดินทาง(6) เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปป้ิง  
              ล่องเรือส าราญซิลเลยีไลน์ Silja Line(ห้องพกัววิทะเล Sea View) 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของท่ีพกั  

น าท่านชม “นครเฮลซิงกิ” Helsinki เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสาน
ระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม 
“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  น าท่านเข้าชม 

“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio 
Church ท่ีสร้างขึ้ นโดย การขุดเจาะในซอก
หินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่าย
ทางอากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจาน
บิน โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติ
โม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัย

พร้อมระบบเสียงท่ีดี นอกจากนั้นยงัมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลน
เดียท่ีสวนสาธารณะเวลล์ น าชม “ตลาดนัดริม
ทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะ
เป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่
นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร
ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั 
อาทิ ท าเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ 
อิสระให้ท่ านได้เ ลือกซ้ือสินค้า ท่ีระลึกตาม

อัธยาศัย  ต่อจากนั้ น เยี่ ยมชม  “มหาวิหาร 

Uspensky”  ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอด
อกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย 

 
 



 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นพาชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหาร

ใหญ่นิกายรูเธอรัน  ชม “ย่านถนนเอสปลานาดิ” Esplanadi ท่ีสองขา้งทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิช
ผสมสวีดิชเรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงัอิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงในในกรุงเฮลซิงกิตามอธัยาศยัเป็นการส่ง
ทา้ย 

15.00 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพือ่เดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา “ซิล
เลียไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่
ท่ีสุดของสแกนดิเนเวียล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงส
ต๊อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความ
สนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, 
บาร์, ไนตค์ลบั,  ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับ
ครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมี
ระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน 
ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงก ิ– กรุง
สต็อกโฮล์ม อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ  

ค า่  บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด 
Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก 
ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส  เพลิดเพลินกับความ
หรูหราท่ีไม่ธรรมดาในคืนพเิศษนี ้ 

ที่พกั: บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์: Silja Line พกัห้องละสองท่าน ห้องพกัววิทะเล (Sea View) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7) สต๊อกโฮล์ม – เข้าชมศาลาว่าการ(โนเบล) – เขตเมืองเก่า 
     เข้าชมพพิธิภัณเรือวาซ่า – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม  
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  

09.30  เรือเดินทางถงึกรุงสต็อกโฮล์ม  น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เท่ียวชมเมือง
หลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการขนานนาม
วา่ “ความงามบน ผิวน ้า” Beauty on Water 
หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่ง
ประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษท่ี 13ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความ
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง 
ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยู่
ริมน ้าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake 

Malaren ท าใหส้ตอ็กโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ผา่นชมโรงละครแห่งชาติ, ท าเนียบรัฐบาล น า

ท่านข้ึนสู่ “จุดชมวิว” Fjallgatan พร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบน แลว้ผา่นไปชม “ 
แกมล่าสแตน”  เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่าน “เข้าชมซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ
ดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบ
รางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์น า

คณะเดินทาง “เข้าชมพพิิธภัณฑ์เรือวาซา” 
Vasa Museum เรือรบแห่งราชอาณาจกัร
สวีเดนท่ีไดรั้บ พระราชโองการใหส้ร้างขึ้น
เพื่อใชใ้นการท าสงครามกบัเยอรมนี “เรือรบ
วาซาร์” ไดถู้กสร้างขึ้นอยา่งยิง่ใหญ่ดูงดงาม
และน่าเกรงขามแต่เรือรบล าน้ีกลบัไม่มีโอกาส
ท่ีจะไดอ้อกไปลอยล าต่อหนา้ศตัรูของสวีเดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงน ้าไดเ้พียง 30 นาที 
เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจ้มอยูอ่ยา่งเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 

ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมา และน ามาตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ท่ีห้างสรรพสินค้าเอ็น 



 

 

 
เค NK ซ่ึงเป็น “ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ” *** วันอาทิตย์ ห้างเปิด 11.00 – 17.00 น. *** หรือเลือกชอ้ปป้ิง
ในยา่น Walking Street อนัทนัสมยั แมแ้ค่เดินชมเมืองเฉยๆ ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินในเมืองแสนสวยแห่งน้ี  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Scandic Stockholm Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)  สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – สนามบิน  
เชา้   บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 

น าท่านแวะชม “เมืองซิกทูน่า” Sigtuna เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมากดว้ยความยิ่งใหญ่ทางประวติัศาสตร์ เพราะน่ีคือ
เมืองหลวงแห่งแรกของประวติัศาสตร์สวีเดน จนไดรั้บฉายา
ว่า City of Kings, Home of Vikings (เมืองของกษัตริย์ บ้าน
ของไวก้ิง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองหลวง
อย่างกรุงสต็อคโฮลม์ราว ๆ 40 กิโลเมตร เมืองแห่งน้ีจึงเป็น
หน่ึงในเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุดเมือง
หน่ึงของสวีเดนมาตั้ งแต่ ศตวรรตท่ี 10 หรือกว่า 1,100 ปี
มาแลว้ กษตัริยส์วีเดนเคยประทบัอยู่ท่ีเมืองน้ีราวๆ 250 ปีเลย
ที เ ดียว  มีการใช้ เห รียญเพื่ อแทนเ งินตราค ร้ังแรกของ
ประวติัศาสตร์สวีเดนท่ีน่ี ในน้ีจึงมีซากส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ในยคุนั้นมากมาย เพราะเคยถูกท าลายจากการสู้รบกบัชาว
เอสโตเนีย เมืองแห่งน้ีจึงไม่มีความส าคญัเหมือนเช่นเคย เพราะเมืองหลวงถูกยา้ยไปยงัท่ีตั้งปัจจุบนัคือกรุงสต็อค
โฮลม์ ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นเมืองท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในวีเดน ดว้ยจ านวนประชากรเพียงหยิบมือเพียง 600 คนใน
ปลายศตวรรตท่ี 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 ประชากรก็เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากการอยู่ใกลส้นามบินสต๊อก
โฮลม์ ท่ีตั้งอยูห่่างจากเมืองน้ีเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น ท าใหปั้จจุบนัเมืองน้ีมีประชากรราวๆ หน่ึงหม่ืนคน จากนั้น
อิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเก็บภาพความประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่
สนามบิน 

14.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG961 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)  กรุงเทพฯ  
05.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การ
ตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 



 

 

 
 

อตัราค่าบริการ (รวมค่าวีซ่า * ค่าทิปพนักงานขับรถ * พนักงานยกกระเป๋า)  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

12 – 20 พ.ย.65 129,900 129,900 129,900 25,900 

03 – 11 ธ.ค.65 129,900 129,900 129,900 25,900 

23 – 31 ธ.ค.65 145,900 145,900 145,900 28,900 

27 ธ.ค. – 04 ม.ค.66 145,900 145,900 145,900 28,900 

23 – 31 ม.ค.66 129,900 129,900 129,900 25,900 

11 – 19 ก.พ.66 129,900 129,900 129,900 25,900 

11 – 19 มี.ค.66 129,900 129,900 129,900 25,900 

18 – 26 มี.ค.66 129,900 129,900 129,900 25,900 

01 – 09 เม.ย.66 135,900 135,900 135,900 28,900 

07 – 15 เม.ย.66 145,900 145,900 145,900 28,900 

08 – 16 เม.ย.66 145,900 145,900 145,900 28,900 

22 – 29 เม.ย.66 135,900 135,900 135,900 28,900 

29 เม.ย. – 07 พ.ค.66 135,900 135,900 135,900 28,900 

06 – 14 พ.ค.66 135,900 135,900 135,900 28,900 

20 – 28 พ.ค.66 135,900 135,900 135,900 28,900 

*** หากท่านต้องการท่ีน่ังช้ันธุรกจิ หรืออพัเกรดห้องพกักรุณาสอมถามเพิม่เติมกบัแผนกเซลล์ *** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้//-สต๊อกโฮลม์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั 
3.  โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ใน

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
5.  ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 



 

 

 
6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี  หรือ

ไม่ไดเ้ดินทางไป หรือ กลบัพร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
7. ค่าทิปคนพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง) 
8. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
9. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (เน่ืองจากบางโรงแรมมีพนักงานน้อยอาจเกดิความล่าช้าในการจัดส่ง ท่านสามารถ

น ากระเป๋าขึน้ห้องพกัได้เองเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกั) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (900 บาท) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 
 



 

 

 
2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน

จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกั
ทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการต่อรองระหวา่งบริษทัฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์
ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพกัต่างประเทศเพื่อท่ีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้เป็นส าคญั) 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

7. ในกรณีท่ีเกิดการล่าชา้จากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซ่ึงการพิจารณาขึ้นอยู่กบักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

     การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 



 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

6. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 
 
 



 

 

 
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ี

ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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


