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โคเปนเฮเกน – พกับนเรือส ำรำญ DFDS – ออสโล - สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส 
ล่องเรือชม ฟจอร์ด – น่ังรถไฟสำยโรแมนติก – เกลโล - เฮลซิงกิ (บินภำยใน) 

ล่องเรือส ำรำญซิลเลียไลน์ Silja Line - สต๊อกโฮล์ม – พพิธิภัณฑ์เรือวำซำ - ศำลำว่ำกำร(โนเบล)  
ก ำหนดกำรเดินทำง 

04-12 มี.ค. 63 // 11-19 มี.ค. 63 
( กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

วันที1่  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน 
22.00 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 สำย

กำรบินไทย โดยม ีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที2่ โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พกับนเรือส ำรำญ DFDS – ออสโล 
00.50 เหิรฟ้ำสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก โดยสำย

กำรบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG950 
06.35 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมำร์ค 

หลงัจำกผ่ำนพธิีตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว 
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำ สู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้ งอยู่

ระหว่ำง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพ้ืน
น ้ ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคำบสมุทร 
Jutland  และเกำะต่ำงๆอีก 406 เกำะ หลงัผำ่นกำรตรวจ

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


 

คนเขำ้เมืองและศุลกำกรแลว้ น ำคณะออก เดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศมุ่งหน้ำสู่ใจกลำงกรุง “โคเปน
เฮเก้น” Copenhagen น ำคณะเท่ียวชมเมืองผำ่นจตุรัสซิต้ีฮอลล ์ อำคำรเทศบำลเมืองเก่ำ เขตย่ำนใจกลำง
เมือง พร้อมถ่ำยรูปคู่กบั เงือกน้อยลติเติล้เมอร์เมด Little Mermaid สญัลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้ำรอ
เจำ้ชำยตำมเน้ือเร่ืองในเทพนิยำยอนัลือลัน่ของนกัเล่ำนิทำนระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สนั โดย
ไดรั้บกำรสนับสนุนจำกบริเวอร์ จำคอบเซ่น เจำ้ของมูลนิธิคำร์ลสเบิร์ก ใกลก้นัเป็นย่ำนท่ำเรือขนำด
ใหญ่ท่ีมีเรือสินคำ้ และเรือส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ เดินผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบัน ้ำพุเกฟิออน 
เทพธิดำผูเ้สียสละกบับุตรชำยท่ีร่วมสร้ำงเกำะซีแลนดข้ึ์นมำ จำกนั้นน ำท่ำนชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำ
เลยีนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดูหนำวของรำชวงศแ์ห่ง เดนมำร์ก ชม “ทหำรรักษำ
พระองค์” ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงำม 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมย่ำนเขตท่ำเรือ Kongens Nytorv ท่ีมีอำคำร

บำ้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เรียงรำย เป็น
ภำพท่ีงดงำม เหมำะส ำหรับกำรเยือนเมืองน้ีท่ำนสู่ย่ำน
ใจกลำงเมืองเพื่ออิสระกบัเมืองอนัสวยงำมหรือเลือก
หำซ้ือสินค้ำตำมอัธยำศยั ได้เวลำอันสมควรออก
เดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อน ำคณะลงเรือส ำรำญขนำดใหญ่ดี
เอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบำยดว้ยส่ิงอ  ำนวยควำม
สะดวกนำนำชนิด เช่น ภตัตำคำร บำร์ ไนต์คลบั และ
เพลินกับกำรเลือก ชมสินค้ำปลอดภำษี  ฯลฯ เรือ
ส ำรำญล ำนีจ้ะน ำท่ำนล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหำสมุทร
แอตแลนติก ออกเดินทำงจำกโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมำร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด” ส่วนหน่ึง
ของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพเิศษ สแกนดิเนเวยีนซีฟู๊ด พร้อมเคร่ืองด่ืมท่ำนละ 1 
แก้ว ณ ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจกบัอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนตกิ และจำกทะเลเหนือ 
ค ำ่คืนนีห้ำควำมส ำรำญและพกัค้ำงคืนในเรือส ำรำญ DFDS 

ที่พกั:  เรือ DFDS LINE พกัห้องละสองท่ำน ห้องพกัวิวทะเล (Sea View) 
วันที3่  ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ 



 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงออสโล น ำท่ำนชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยั
ท่ีนอร์เวยอ์ยูใ่นอำรักขำของอำณำจกัรเดนมำร์คนั้นนอร์เวย ์เคยยำ้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจำก
กรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทัง่
ได้ยำ้ยมำเป็นกรุงออสโลในปัจจุบันท่ีโอ่
อ่ำในเวลำน้ีอุดม ไปด้วยประวติัศำสตร์
ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็น
เมืองอำณำนิคมใหญ่ของจักรวรรด์ิไวก้ิง
โบรำณ ซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรปกครองระบอบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชของพระเจำ้ฮำโรลด์
แฟร์แฮร์ ผ่ำนชมโบสถ์โดมคำทีดรำลตึก
รัฐสภำ อุทยำนแห่งชำติ น ำท่ำนชมภำยใน 
“อุทยำนฟรอกเนอร์” ท่ำนจะท่ึงผลงำน
ของปฏิมำกรเอกชำวนอร์เวย์ ช่ือกุสตำ
ฟวิกเกแลนด์  ท่ีใชเ้วลำถึง 40 ปี   ในกำร
แกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหย้วุชน
ได้เห็นวฏัจักรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ์
ตรงใจกลำงของอุทยำนเป็นท่ีตั้ งของรูป
แกะสลกัช่ือ โมโนลทิ (สูง 17 เมตร) แกะสลกัจำกหินแกรนิตชนิดแข็ง 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงำม ช่ืนชมกบัธรรมชำติของน ้ ำตกท่ี

ไหลรินจำกภูผำอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่ำงเป็นภำพท่ีติดตำตรึงใจไปอีกนำนแสนนำน น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่
เมืองฟลมั เมืองแสนสวย ริมฟจอร์ด สุดแสนโรแมนติค 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Fretheim Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที4่ ฟลัม – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – น่ังรถไฟสำยโรแมนติก – เกลโล   
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ โรงแรมที่

พกั   
 น ำท่ำนเข้ำท่ำเรือเมืองฟลัม ลงเรือ

น ำเที่ยวล ำใหญ่ เพ่ือล่องชมควำม
งำมของซอจ์น ฟจอร์ด ท่ีไดรั้บกำร
ข้ึนทะเบียนมรดกโลกทำงธรรมชำติ 
ล  ำเรือจะค่อยๆ แล่นเลียบชำยฝ่ังเปิด
โอกำสให้ท่ำนช่ืนชมทัศนียภำพ



 

ชวนฝันของซอจ์น ฟจอร์ดท่ีสวยท่ีสุดของโลก ชมภูผำหินสูงตระหง่ำนท่ีธรรมชำติ  บรรจงสลกัไวดู้
วิจิตรพิสดำรบนเนินลำดริมฝ่ังมีบำ้นพกัฤดูร้อน ของชำวนอร์เวย ์ที่สร้ำงจำกไมส้นเป็นหย่อมๆ รวมถึง
น ้ ำตกท่ีไหลตกจำกริมหนำ้ผำ สร้ำงบรรยำกำศใหต่ื้นตำต่ืนใจมิรู้ลืม จนกระทัง่ถึงเมืองกุดแวนเกน้ เมือง
ชนบทท่ีน่ำรัก 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนนั่งรถไฟสำยโรแมนตคิ FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตำมเส้นทำง ฟลัม – ไมร์ดัล – ฟลัม ท่ำน

จะได้ชมธรรมชำติบริสุทธ์ิ และ
น ้ ำตกท่ีสวยงำม ซ่ึงหลบซ่อนตัว
อยู่ห่ำงไกลจำกมลภำวะทั้ งปวง 
ทิวทัศน์ตลอดเส้นทำงจะตรึงตำ
ตรึงใจท่ำนไปอีกนำน รถไฟถึง
เ มือ ง ไมดำล  เ ก็ บภำพควำม
ประทับใจ น ำท่ำนนัง่รถไฟกลบัสู่
สถำนีรถไฟเมืองฟลัม ได้เวลำ
สมควรน ำท่ำนออกเดินทำง สู่
เมืองเกลโลเมืองสกีรีสอร์ท / เข้ำ
สู่โรงแรมที่พกั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Thon Hotel Geilo / Per Hotel Gol / หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที่5 เกลโล – ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงกิ (บินภำยใน) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรของที่พกั 
 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่กรุง

ออสโล โดยใช้เส้นทำงแสนสวย ผ่ำน
ชมบ้ำนเรือนท่ีสวยงำมระหว่ำงทำง 
สัมผสัธรรมชำติสุดแสนโรแมนติก
เดินทำงถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสน
สวยของประเทศนอร์เวย ์จำกนั้ นน ำ
ท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมือง 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย อิสระทุกท่ำนเดินเล่นชมเมือง ในยำ่นคำร์ล โจฮนั บริเวณกลำงเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย 

ทั้งสินคำ้แบรนดเ์นมและของท่ีระลึก 
ค ำ่ อสิระอำหำรม้ือค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 

15 .00 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสนำมบิน เช็ค อนิ เตรียมตวัเดินทำง 



 

18.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ D8…. 
20.35 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ จำกนั้นน ำท่ำเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พกั 

*** เฉพำะวนัที่ 4-12 ม.ีค. / 11-19 ม.ีค. เปลีย่นตำรำงบิน *** 
13.30 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสนำมบิน เช็ค อนิ เตรียมตวัเดินทำง  
16.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ D8 311 
19.00 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ จำกนั้นน ำท่ำเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พกั 

พกัที่:  Scandic Hotel  หรือระดับใกล้เคียง 

วันที6่ เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปป้ิง - ล่องเรือส ำรำญซิลเลียไลน์ Silja Line 

เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบกล่อง 
 น ำท่ำนชมนครเฮลซิงก ิเมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถำปัตยกรรมแบบ ผสมผสำนระหว่ำงสวีดิช

และรัสเซีย เจ้ำของสมญำนำม 
“ธิดำสำวแห่งทะเล บอลตกิ”  น ำ
ชม “ตลำดนัดริมทะเล” Market 
Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจำกจะ
เป็นตลำดยำ่นใจกลำงเมืองท่ีขำย
ของท่ีระ ลึกแก่นัก ท่องเ ท่ียว 
แหล่งขำยปลำนำนำชนิด อำหำร
ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็น
ท่ีตั้งสถำนท่ีส ำคญั อำทิ ท ำเนียบ
ระธำนำธิบดี, ศำลำกลำงและโบสถ ์อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกตำมอธัยำศยั น ำท่ำนเขำ้ชม 
“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสร้ำงข้ึนโดย กำรขุดเจำะในซอกหินแกรนิต
ขนำดมหึมำ หำกท่ำนได้เห็นภำพถ่ำยทำง
อำกำศ โบสถหิ์นแห่งน้ีจะมีรูปร่ำงคลำ้ยจำน
บิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโม
และติโม ในปีค.ศ. 1969 มีกำรตกแต่งแบบ
ทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจำกนั้นเยี่ยม
ชมมหำวิหำร Uspensy ของศำสนำคริสต์
นิกำยออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงำมด้วยลักษณะ
สถำปัตยกรรมแบบรัสเซีย จำกนั้นพำชม“จตุัรัสรัฐสภำ” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสำวรียพ์ระ
เจำ้อเลก็ซำนเดอร์และมหำวิหำรใหญ่นิกำยรูเธอรัน นอกจำกนั้นยงัมี “อนุสำวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีต
กวีเอกชำวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสำธำรณะเวลล ์ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  



 

บ่ำย ชมย่ำนถนนเอสปลำนำดิ Esplanadi ที่สองข้ำงทำงเตม็ไปด้วยอำคำรสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรำย
ไปด้วยสินค้ำดีไซน์ช่ือดังอสิระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงในห้ำงสรรพสินค้ำช่ือดังของกรุงเฮลซิงกติำมอธัยำศัย
เป็นกำรส่งท้ำย 

15.30 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ น ำคณะเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพ่ือเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำด
มหึมำ “ซิลเลียไลน์” Silja 
Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร
ข น ำ ด ใ ห ญ่ ท่ี สุ ด ข อ ง
สแกนดิเนเวียล่องผ่ำนทะเล
บอลติกสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม 
ประเทศสวีเดน เพลิดเพลิน
กบัควำมสนุกสนำนมำกมำย
ใน เ รือ  อำ ทิ  ภัตต ำคำร , 
ร้ำนอำหำร, บำร์, ไนต์คลบั, 
ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนำกำร
ส ำหรับครอบครัว, ร้ำนคำ้ปลอดภำษี และเส่ียงโชคในคำสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงำมของหมู่
เกำะแก่งหิน ท่ำเรือ และบำ้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหว่ำงสองเมืองหลวงมหำเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย 
กรุงเฮลซิงก ิ– กรุงสตอ็กโฮล์ม อิสระกบักำรพกัผอ่นบนเรือ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพเิศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจอำหำรจำกทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลำคำร์เวีย  และ
ปลำแซลมอนแบบต่ำงๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัควำมหรูหรำที่ไม่ธรรมดำในคืนพเิศษนี ้

ที่พกั:  บนเรือส ำรำญซิลเลียไลน์: Silja Line พกัห้องละสองท่ำน ห้องพกัววิทะเล (Sea View) 

วันที7่ สต๊อกโฮล์ม – ศำลำว่ำกำร(โนเบล) – พพิธิภัณเรือวำซ่ำ - ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ   
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ใจกลำง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมี

ควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “ควำมงำมบน ผิวน ้ำ” Beauty on 
Water หรือ “รำชินีแห่งทะเลบอลตคิ” 
เมืองแห่งประวติัศำสตร์มำตั้งแต่คร้ัง 
ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  13ศิ ล ป ะ แ ล ะ
สถำปัตยกรรมผสมผสำนด้วยควำม
สะดวกสบำย  และ  ทันสมัยของ
บ้ำนเมือง, ตึกรำมบ้ำนช่อง รวมทั้ ง
ปรำสำทรำชวงัตั้ งอยู่ริมน ้ ำและตำม
เนินสูงต ่ำ เกำะใหญ่น้อย 14 เกำะ ท่ี



 

โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสำบ มำลำเร็น Lake Malaren ท ำใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ, ท ำเนียบรัฐบำล น ำท่ำนขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชม
ควำมสวยงำมของกรุงสต๊อกโฮล์มจำกด้ำนบน แลว้ผ่ำนไปชม “ แกมล่ำสแตน ” เมืองเก่ำแก่ท่ีสุดและ
สวยงำมรำวกบัภำพวำด 

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเขำ้ชม “ซิตี ้ฮอลล์” City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมืองซ่ึงใชเ้วลำสร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดย

สถำปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ำงดว้ยอิฐแดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และมุงหลงัคำดว้ย
หินโมเสค สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรำงวัล 
“โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์
น ำคณะเดินทำงเข้ำชม “พิพิธภัณฑ์
เรือวำซำ” Vasa Museum เรือรบแห่ง
รำชอำณำจกัรสวีเดนท่ีไดรั้บ พระรำช
โองกำรให้สร้ำงข้ึนเพ่ือใช้ในกำรท ำ
สงครำมกบัเยอรมนี “เรือรบวำซำร์” 
ได้ถูกสร้ำงข้ึนอย่ำงยิ่งใหญ่ดูงดงำม
และน่ำเกรงขำมแต่เรือรบล ำน้ีกลบัไม่มีโอกำสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล ำต่อหน้ำศตัรูของสวีเดนเลยเพรำะ
หลงัจำกเรือรบวำซำร์ไดถู้กปล่อยลงน ้ ำไดเ้พียง 30 นำที เรือรบวำซำร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอย่ำง
รวดเร็ว และถูกท้ิงใหจ้มอยูอ่ยำ่งเดียวดำยใตท้ะเลบอลติคนำนถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมำ และน ำมำตั้ง
แสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี จำกนั้นอิสระให้ท่ำนช้อปป้ิง ที่ห้ำงสรรพสินค้ำเอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “ห้ำงที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” *** วันอำทิตย์ ห้ำงเปิด 11.00 – 17.00 น. *** หรือเลือกช้อปป้ิงในย่ำน 
Walking Street อนัทนัสมยั แมแ้ค่เดินชมเมืองเฉยๆ ท่ำนจะรู้สึกเพลิดเพลินในเมืองแสนสวยแห่งน้ี 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั 
พกัที่:  Scandic Stockholm Hotel  หรือระดับใกล้เคียง 
วันที8่ สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่ำ - สนำมบิน  
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน 
 น ำท่ำนแวะชมเมืองซิกทูน่ำ (Sigtuna) 

เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมำกด้วยควำมยิ่งใหญ่
ทำงประวติัศำสตร์ เพรำะน่ีคือเมืองหลวง
แห่งแรกของประวัติศำสตร์สวีเดน จน
ไดรั้บฉำยำว่ำ City of Kings, Home of 
Vikings (เมืองของกษัตริย ์ บ้ำนของ
ไวก้ิง) ตั้ งอยู่ทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ



 

ของเมืองหลวงอยำ่งกรุงสต็อคโฮลม์รำว ๆ 40 กิโลเมตร เมืองแห่งน้ีจึงเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีควำมส ำคญั
ทำงประวติัศำสตร์มำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวีเดนมำตั้งแต่ ศตวรรตท่ี 10 หรือกว่ำ 1,100 ปีมำแลว้ 
กษตัริยส์วีเดนเคยประทบัอยู่ท่ีเมืองน้ีรำวๆ 250 ปีเลยทีเดียว มีกำรใชเ้หรียญเพ่ือแทนเงินตรำคร้ังแรก
ของประวติัศำสตร์สวีเดนท่ีน่ี ในน้ีจึงมีซำกส่ิงก่อสร้ำงเก่ำแก่ในยคุนั้นมำกมำย เพรำะเคยถูกท ำลำยจำก
กำรสูร้บกบัชำวเอสโตเนีย เมืองแห่งน้ีจึงไม่มีควำมส ำคญัเหมือนเช่นเคย เพรำะเมืองหลวงถูกยำ้ยไปยงั
ท่ีตั้งปัจจุบนัคือกรุงสต็อคโฮลม์ ถูกท้ิงร้ำงจนกลำยเป็นเมืองท่ีมีขนำดเล็กท่ีสุดในวีเดน ดว้ยจ ำนวน
ประชำกรเพียงหยบิมือเพียง 600 คนในปลำยศตวรรตท่ี 19 แต่ในช่วงกลำงศตวรรษท่ี 20 ประชำกรก็
เพ่ิมมำกข้ึน เน่ืองจำกกำรอยูใ่กลส้นำมบินสต๊อกโฮลม์ ท่ีตั้งอยูห่่ำงจำกเมืองน้ีเพียง 10 กิโลเมตรเท่ำนั้น 
ท ำให้ปัจจุบนัเมืองน้ีมีประชำกรรำวๆ หน่ึงหม่ืนคน จำกนั้นอิสระทุกท่ำนตำมอธัยำศยัเก็บภำพควำม
ประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ี ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

13.30 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG 961 
วันที9่ กรุงเทพฯ 
05.45 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
*** หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง บริษทัฯ ได้มอบหมำยให ้
หวัหนำ้ทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชนข์องหมู่
คณะเป็นส ำคญั  

 

อัตรำค่ำบริกำร 

ช่วงออกเดินทำง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

ม.ีค. 2563 76,900 76,900 72,900 19,900 

ต้องกำรเดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ 

 



 



 



 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้//-สต๊อกโฮลม์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 
  โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ  เน่ืองจำกอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั 

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
  ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
  ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี  หรือไม่ไดเ้ดินทำงไป 
หรือ กลบัพร้อมคณะ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำท ิค่ำโทรศพัท ์ค่ำซักรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร 
  ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 



 

 ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมที่พกั  และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว
ในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยโุรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม ค่ำบริกำร  4,000.- บำท 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท ต่อท่ำน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีที่ท่ำนประทบัใจในกำรบริกำรของหวัหนำ้ทวัร์) 
 ค่ำทิปคนพนกังำนขบัรถตลอดกำรเดินทำง (14 ยโูร) 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียม
วีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร
เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะ
ขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ 
ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงควิวีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวี
ซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์
จะยืน่วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ
ของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำน
ภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในกำรเข้ำพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับกำรต่อรองระหว่ำงบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่ำงประเทศหรือโรงแรมที่พักต่ำงประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำเป็นส ำคญั) 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 



 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัว
เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ ำย
ที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลและกรุ๊ปที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำย
กำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA(ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตเพ่ือสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 
1. หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  

2. รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยู่กับประเทศที่จะเดินทำง  

3. หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีช่ือผู้เดินทำง อำยุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือแต่ละสถำนทูต 
* ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 

4. หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดง
ทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือแต่ละ
สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้ตรงกับหน้ำ
พำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำที่ท่ำนจะใช้ย่ืนวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
* สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน  ต้องมี
จดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

6. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 

7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 

8. ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 

9. ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ำมี) 1 ชุด 

10. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอย่ืนค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษัทใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

12. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมี
ควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำกหลักฐำนในกำรขอย่ืนวีซ่ำปลอม
หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้
ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

 
 
 
 
 



 

 


