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โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือส ำรำญ DFDS-ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม - ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด  
น่ังรถไฟสำยโรแมนติกฟลอมสบำน่ำ – เบอร์เกน - หมู่บ้ำนบริกเกน – ยอดเขำฟลอเยน - เมืองโกล 

ออสโล – ช้อปป้ิง – เฮลซิงก ิ- โบสถ์หิน – ช้อปป้ิง - ล่องเรือส ำรำญซิลเลยีไลน์ Silja Line – สต๊อกโฮล์ม 
พพิธิภัณฑ์เรือรบวำซ่ำ - ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม – ช้อปป้ิง – จุดชมววิ - ซิกทูน่ำ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
20-29 ก.ย. //18-27 ต.ค. // 17-26 พ.ย. // 01-10 ธ.ค. 2562 

27 ธ.ค.-05 ม.ค.//29 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 
 ( กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ ) 

 

วนัที่ 1  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน    
22.30  สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 

โดยมเีจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ 2  โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือส ำรำญ DFDS (ห้องพกั Sea View) 
01.20  เหิรฟ้ำสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก โดยสำยกำรบินไทย Thai Airways เทีย่วบินที่ TG950 
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมำร์ค หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร

เรียบร้อยแล้วน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยูร่ะหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือ 
ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 
เกาะ น าท่านเท่ียวชมเมืองผ่านจตุรัสซิต้ีฮอลล์  อาคารเทศบาลเมืองเก่าเขตยา่นใจกลางเมือง พร้อม

http://bit.ly/2NMk5YE
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


 

ถ่ายรูปคู่กบั “เงือกน้อยลติเติล้เมอร์เมด” Little 

Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้า
รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่
ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน 
แอนเดอร์สัน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากบริ
เวอร์ จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ล  สเบิร์ก 
ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมี เ รือ
สินคา้ และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดิน
ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกบั “น ้ำพุเกฟิออน” เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซี
แลนดข้ึ์นมา  

เทีย่ง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย จากนั้นน าท่านชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดหนาว

ของราชวงศแ์ห่ง เดนมาร์ก เก็บภำพทหำรรักษำพระองค์ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงาม น าท่านนัง่รถโคช้

ผ่านชม “รำวน์ทำวเวอร์” Round Tower อำคำรเก่ำแก่คู่บ้ำนคู่เมือง และย่ำนเขตท่ำเรือ Kongens 

Nytorv ท่ีมีอาคารบ้านเรือนตั้ งแต่ยุค

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพท่ี

งดงาม เหมาะส าหรับการเยือนเมืองน้ี

ท่านสู่ยา่นใจกลางเมืองเพื่ออิสระกบัเมือง

อันสวยงามหรือเลือกหาซ้ือสินค้าตาม

อธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่
ท่าเรือเพื่อ น ำท่ำนลงเรือส ำรำญขนำด

ใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ 

ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือก ชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือส ำรำญล ำนี้จะน ำท่ำนล่องสู่ทะเลเหนือ

จรดมหำสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทำงจำกโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศ

นอร์เวย์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม“ออสโลฟยอร์ด” ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียง

ไปทัว่โลก   
ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ!!! สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian          

Seafood พร้อมเคร่ืองด่ืม ณ ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจกับอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทร
แอตแลนติก และจำกทะเลเหนือ ค ่ำคืนนีห้ำควำมส ำรำญและพกัค้ำงคืนในเรือส ำรำญ DFDS  

ที่พกั:   บนเรือ DFDS TOR LINE (SEA VIEW CABIN) 
*** หำกท่ำนต้องกำรอพัเกรดห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที ่*** 

 



 

วนัที่ 3  ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม 
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ  
09.00 เรือเข้าเทียบชายฝ่ังกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ น าท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่ตวัเมือง

ออสโล น าท่านชม “กรุงออสโล” เมือง
หลวงของประเทศนอร์เวย์ในอดีตคร้ัง
สมั ย ท่ี น อ ร์ เ ว ย์ อ ยู่ ใ น อ า รั ก ข า ข อ ง
อาณาจกัรเดนมาร์คนั้นนอร์เวย์ เคยยา้ย
เมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจากกรุง
ทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทัง่ได้
ยา้ยมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโอ่อ่า
ในเวลาน้ีอุดม ไปด้วยประวติัศาสตร์
ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยูภ่ายใต้
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราล
ตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ เก็บภาพความงดงามของตัวเมืองจากบริเวณลานสกีจั๊ม 
(Holmenkollen) ท่านจะประทบัใจไปกบัความงดงามของเมืองหลวงแห่งชาวเหนือ อยา่งจุใจ 

เทีย่ง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนชมภำยใน “อุทยำนฟรอกเนอร์” ท่านจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วิก

เกแลนด์  ท่ีใช้เวลาถึง 40 ปี   ในการ
แกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้
ยุวชนได้เห็นวฏัจกัรในหน่ึงชั่วชีวิตของ
มนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้ ง
ของรูปแกะสลักช่ือ โมโนลิท (สูง 17 
เมตร) แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแข็ง 
และรูปป้ัน หล่อส าริด เยอะแยะมากมาย
รวมทั้งสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุให้ท่านเก็บ
ภาพบรรยากาศความสวยงามอยา่เตม็ท่ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟลอม (Flam) 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรือระดับใกล้เคยีง  
วนัที่ 4  ฟลอม - ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - น่ังรถไฟสำยโรแมนตกิฟลอมสบำน่ำ  
                   เบอร์เกน 
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ีไหล
รินจากภูผาอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟลอม 



 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเมืองฟลัม เพ่ือล่องเรือชม ซอจ์นฟจอร์ด เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาส
ให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ดท่ีสวยท่ีสุดของโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านท่ี
ธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นพกัฤดูร้อน ของชาวนอร์เวยท่ี์สร้าง
จากไมส้นเป็นหย่อมๆ รวมถึงน ้ าตกท่ีไหลตกจากริมหนา้ผา สร้างบรรยากาศให้ต่ืนตาต่ืนใจมิรู้ลืม
(1.45 ช.ม.) ถึงชายฝ่ังจากนั้นน าท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฟลอม 

เทีย่ง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
16.05 น าท่านนัง่รถไฟสายโรแมนติค Flamsbana 

ท่ีโด่งดงัท่ีสุดตามเส้นทาง ฟลมั – เมร์ดลั – 
วอสส  ท่านจะได้ชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
และน ้ าตกท่ีสวยงาม ซ่ึงหลบซ่อนตวัอยู่
ห่างไกลจากมลภาวะทั้ งปวง ทิวทัศน์
ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีก
นาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บภาพความ
ประทับใจ น าท่านนั่งรถไฟต่อสู่สถานี
รถไฟเมืองวอสส (Voss) จากนั้นน าท่านออกดินทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen) เมืองแสนสวยริม
ชายฝ่ังทะเลเหนือ 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:   Scandic Hotel Bergen / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5  เบอร์เกน - หมู่บ้ำนบริกเกน – ยอดเขำฟลอเยน - ตลำดปลำ - เมืองโกล  
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรของทีพ่กั  

 น าท่านเท่ียวชม “เมืองเบอร์เกน” Bergen  เมืองมรดกโลก ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี น ำท่ำน น่ัง
รถรำงขึน้สู่ยอดเขำ (Fløyen) บนความสูง 520 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล เพื่อใหท้่านไดช้มววิทิวทศัน์
ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงามและประทบัใจ ไดเ้วลาสมควร น าท่านลงเขาสู่บริเวณตลาด
ปลาท่ีมีทั้งปลาทะเลน ้าลึกชนิดต่างๆ และผกัผลไมท้่านจะเพลิดเพลินไปกบัการเดินชมเมืองอยา่งเตม็ท่ี 
เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ท่ีเป็นทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่และศูนยก์ารคมนาคม
ทางทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินเท่ียวชม หมู่บ้ำนชำวประมง

โบรำณ Bryggen ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัคง
อนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามท่ีมีอายุ
เกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นบัเป็น
ตัวอย่างการก่อสร้าง ท่ีโดดเด่นและมี
ความส า คัญทางประวัติ ศ าสต ร์และ



 

วฒันธรรม จนไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก(Unesco)ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองโกล (Gol) เมืองสกีรีสอร์ท 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :  Pers Hotel Gol / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่  6  โกล – ออสโล – ชอปป้ิง – เฮลซิงก ิ(บินภำยใน) 
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรของทีพ่กั  

 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโล ผ่านชมบา้นเรือนท่ีสวยงามระหว่างทาง สัมผสัธรรมชาติสุด
แสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ตวัเมือง  

เทีย่ง   บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง ในย่านคาลร์ล โจฮนั บริเวณกลางเมืองซ่ึงเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

มากมาย ทั้งสินคา้แบรนด์เนมและของท่ีระลึก อิสระกบัการเท่ียวชมตวัเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 

ค ่ำ อสิระอำหำรม้ือค ่ำเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
16 .30    น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน เช็ค-อนิ เตรียมตัวเดินทำง 
19.40   ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยเทีย่วบินที ่DY… 
22.15   เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงก ิจำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่:   Holiday Inn Helsinki Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปป้ิง - ล่องเรือส ำรำญซิลเลยีไลน์ Silja Line 
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น ำท่ำนชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งส
วดิีชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาว
แห่งทะเล บอลติก”  น าชม “ตลาดนัดริม
ทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจาก
จะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ี
ระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานา
ชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ล้ว ยงัแป็น
ท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบระธานาธิบ
ดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หิน
เทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ี
สร้างข้ึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิต
ขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทาง
อากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจาน



 

บิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อม
ระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงาม
ดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม“จตุัรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรันนอกจากนั้นยงัมี “อนุสาวรียซิ์เบลิ
อุซ” Sibelius คีตกวเีอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล ์

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย ชมย่ำนถนนเอสปลำนำดิ Esplanadi ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงราย

ไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงัอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ในกรุงเฮลซิงกิตามอธัยาศยั 
15.30 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพ่ือเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลียไลน์” Silja 

Lineซ่ึงเป็นเรือสมุทรขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
สแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงส
ต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับ
คว ามส นุกสนานม า กม า ย ใน เ รื อ  อ า ทิ 
ภตัตาคาร, ร้านอาหาร,บาร์,ไนต์คลบั,ดิสโก้
เธค ,ศูนย์สันทนาการส าหรับครอบครัว , 
ร้านค้าปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมี
ระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหว่าง
สองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ – กรุงสต็อกโฮล์ม อิสระกบัการพกัผอ่นบน
เรือ  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพเิศษ สแกนดิเนเวยีนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทบัใจอำหำรจำกทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลำคำร์เวยี และ
ปลำแซลมอนแบบต่ำงๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลดิเพลนิกบัควำมหรูหรำทีไ่ม่ธรรมดำในคืนพเิศษนี ้ 

ที่พกั:  บนเรือส ำรำญซิลเลยีไลน์: SILJALINE  (SEA VIEW) 
วนัที่ 8      สต๊อกโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือรบวำซ่ำ - ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม – ช้อปป้ิง  
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ  

 น าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ,ท าเนียบรัฐบาล ผ่านชม “แกมล่าสแตน” เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและ
สวยงามราวกบัภาพวาด น าท่านข้ึนสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากดา้นบน
น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง“กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บ
การขนานนามวา่ “ควำมงำมบน ผิวน ้ำ” Beauty 
on Water หรือ “รำชินีแห่งทะเลบอลติค” เมือง
แห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษท่ี 13
ศิลปะและ สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความ



 

สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง,ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยูริ่มน ้ าและตาม
เนินสูงต ่า เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake 
Malaren ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำชม “พิพิธภัณฑ์
เรือวำซำ” Vasa Museum เรือรบแห่งราชอาณาจกัรสวีเดนท่ีไดรั้บ พระราชโองการให้สร้างข้ึนเพื่อใช้
ในการท าสงครามกบัเยอรมนี“เรือรบวำซำร์”ไดถู้กสร้างข้ึนอยา่งยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่
เรือรบล าน้ีกลบัไม่มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล าต่อหนา้ศตัรูของสวีเดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวา
ซาร์ไดถู้กปล่อยลงน ้าไดเ้พียง30นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งให้
จมอยูอ่ยา่งเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมา และน ามาตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑ์
แห่งน้ี  

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนั้น น ำท่ำนเข้ำชม “ซิตี ้ฮอลล์” City Hall หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบ

โดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคา
ดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี 
ฮอลล์แห่งน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิง ท่ีห้างสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยุโรปเหนือ”  หรือยา่น Walking Street อนัทนัสมยั เต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนด์เนม จากทัว่ยุโรป ยี่ห้อ
ต่างๆ มากมาย รวมทั้งของท่ีระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวสิ 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั 

พกัที่ :  Scandic Hotel Stockholm หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่  9 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่ำ – เดนิทำงกลบั   
เช้ำ   บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน   

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินอลนัดา้ แวะชมเมืองซิกทูน่า (Sigtuna) เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ท่ีมาก
ด้วยความยิ่งใหญ่ทางประวติัศาสตร์ เพราะน่ีคือเมืองหลวงแห่งแรกของประวติัศาสตร์สวีเดน จน
ไดรั้บฉายาวา่ City of Kings, Home of 
Vikings (เมืองของกษัตริย์ บ้านของ
ไวก้ิง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมืองหลวงอยา่งกรุงสต็อคโฮล์มราว 
ๆ 40 กิโลเมตร เมืองแห่งน้ีจึงเป็นหน่ึง
ใ น เ มื อ ง ท่ี มี ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
ประวติัศาสตร์มากท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
สวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตท่ี 10 หรือกว่า 
1,100 ปีมาแลว้ กษตัริยส์วีเดนเคยประทบัอยูท่ี่เมืองน้ีราวๆ 250 ปีเลยทีเดียว มีการใชเ้หรียญเพื่อแทน
เงินตราคร้ังแรกของประวติัศาสตร์สวีเดนท่ีน่ี ในน้ีจึงมีซากส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ในยุคนั้นมากมาย เพราะ
เคยถูกท าลายจากการสู้รบกบัชาวเอสโตเนีย เมืองแห่งน้ีจึงไม่มีความส าคญัเหมือนเช่นเคย เพราะเมือง



 

หลวงถูกยา้ยไปยงัท่ีตั้งปัจจุบนัคือกรุงสต็อคโฮล์ม ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นเมืองท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในวี
เดน ดว้ยจ านวนประชากรเพียงหยิบมือเพียง 600 คนในปลายศตวรรตท่ี 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 
20 ประชากรก็เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการอยูใ่กลส้นามบินสต๊อกโฮล์ม ท่ีตั้งอยูห่่างจากเมืองน้ีเพียง 10 
กิโลเมตรเท่านั้ น ท าให้ปัจจุบันเมืองน้ีมีประชากรราวๆ หน่ึงหม่ืนคน จากนั้นอิสระทุกท่านตาม
อธัยาศยัเก็บภาพความประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ี ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่
สนามบิน 

14.30   ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยกำรบินไทยเที่ยวบินที ่TG961 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ  
05.50 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดนิทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำ
ทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  
 

อตัรำค่ำบริกำร 
ออกเดินทำงช่วง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(มีเตียงเสริม ) 

พกัท่ำนเดียว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 

 

20-29 ก.ย. 62 102,900 102,900 98,900 25,900 

 18-27 ต.ค. 62 109,900 109,900 105,900 25,900 

พ.ย.-ธ.ค. 62 99,900 99,900 95,900 25,900 

เทศกำลปีใหม่ 63 119,900 119,900 115,900 27,900 

ต้องกำรเดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ 
  



 



 

 
 อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สตอ๊กโฮลม์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล  เทรดแฟร์หรือการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพจิำรณำหรือไม่กต็ำม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่ำทปิพนักงำนขับรถในยุโรป 

 
 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็น

กรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั
ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงที่ท่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดั
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวก
ในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแล้ว

จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่าน
จะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวั
ตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษทัเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณท่ีำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจังหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

ที่ใช้ในกำรเดนิทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

 



 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดง
ทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมิให้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธ

วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  



 

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดนิทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 



 
 


