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ไฮไลท.์..การเดนิทางสแกนดเินเวีย 11 วนั TG พรเีมีย่ม 

ออกเดนิทาง ครสิตม์าส 2022 & ปใีหม่ 2023  
 

1.นั่งรถไฟสายโรแมนตกิ “FLAMBANA ROMANTIC TRAIN” ชมววิทิวทัศน์และธรรมชาติอันสวยงาม 
2.ล่องเรือชมฟจอร์ด ชมทศันียภาพชวนฝันของซอจน์ฟจอร์ดที่สวยที่สดุของโลก 
3.นั่งรถราง Floibanen Funicular ขึ้นชมความสวยงามของยอดเขา Floyen และเมืองเก่าเบอร์เก้น(มรดกโลก( 
4.เขา้ชมความยิ่งใหญ่ของ “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” เรือรบทีจ่มอยู่ใตท้ะเลบอลติกถงึ 333 ป ี 
5.เขา้ชม “Stockholm City Hall”  ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮม อันสวยงามอลังการ ทีใ่ช้เวลาในการก่อสร้างถึง 12 ปี    
   และใช้เป็นสถานทีจ่ัดพธิีมอบรางวัลโนเบล 
6.ช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเ์นม ณ ห้งสรรพสินค้า NK “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” ล่องเรือส าราญ DFDS และ SILJA      

LINE พร้อมพักห้องพักแบบวิวทะเล (SEAVIEW) เพลิดเพลินกบัการช้อปปิ้งสินคา้ปลอดภาษี และสินค้าแบรน์เนม ระหว่าง
การเดินทาง  

7.ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถกูคัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ บุฟเฟต ์“SCANDINAVIAN SEAFOOD” อาหารทะเล 
   สดๆ จากทะเล พร้อมเครือ่งดื่ม ,  SWEDISH LOBSTER อันเลื่องชื่อ และอาหารไทยรสเลิศ 
 

ออกเดินทางช่วง เมษายน – ตุลาคม 2565 
วนัแรกของการเดนิทาง(1(  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู(ิ – โคเปนเฮเกน    
22.30 สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 โดยม ีเจา้หนา้ที่

บรษิทัวนัเวลิด ์ทวัร ์แอนด ์ทราเวลคอยอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2(  โคเปนเฮเกน – ชมเมอืง – เรอืส าราญ DFDS(หอ้งพกั Sea View(  
01.20 เหริฟา้สูก่รงุโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์Thai Airwaysเที่ยวบนิที ่TG950 
07.40 เดนิทางถงึกรุงโคเปนเฮเกน เมอืงหลวงของประเทศเดนมาร์ค น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดินทางเข้าสู่

ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตัวเมืองตั้งอยูร่ะหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ าเกอืบทั้งหมดภูมิประเทศ
ประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศมุง่หนา้สูใ่จกลาง “กรงุโคเปนเฮเกน้” 
Copenhagen น าคณะเที่ยวชมเมืองผ่านจตรุัสซิตี้ฮอลล์  อาคาร
เทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรปูคู่กับ “เงือกนอ้ย
ลติเติล้เมอรเ์มด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่ง
เศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทาน
ระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริ
เวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ล สเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือ
ขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่าน
สวนสาธารณะท่านจะพบกับ “น้ าพเุกฟอิอน” เทพธิดาผู้เสียสละกับ
บุตรชายทีร่่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ชม “จตรุสัพระราชวังอามาเลียนบอรก์” Amalienborg Palace ที่ประทับ
ในฤดหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก เกบ็ภาพทหารรกัษาพระองค์ ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม 

เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 

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


 

 

 
 

บ่าย น าชม “ยา่นเขตทา่เรอื Kongens Nytorv” ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย เป็นภาพที่

งดงาม เหมาะส าหรับการเยือนเมืองนี้ท่านสู่ย่านใจกลางเมืองเพื่ออิสระกับเมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซื้อสินค้าตาม

อัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าคณะลงเรอืส าราญขนาดใหญด่เีอฟดเีอส DFDS ซ่ึง

สะดวกสบายด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินค้า

ปลอดภาษี ฯลฯ เรอืส าราญล านีจ้ะน าทา่นลอ่งสูท่ะเลเหนอืจรดมหาสมทุรแอตแลนตกิ ออกเดนิทางจากโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารค์ สูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ระหวา่งการเดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอรด์”  ส่วนหนึ่งของฟ
ยอร์ดนอร์เวยท์ี่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก   

ค่ า  บรกิารอาหารมือ้ค่ า แบบบฟุเฟ่ตอ์าหารทะเลเมนพูเิศษ สแกนดเินเวียนซฟีูด๊ Scandinavian  

  Seafood พร้อมเครื่องดื่ม ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเล
เหนือ ค่ าคืนนี้หาความส าราญและพักค้างคืนในเรือส าราญ DFDS  

ทีพ่กั: บนเรอื DFDS TOR LINE *** หอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View( *** 
*** หากทา่นตอ้งการอบัเกรดหอ้งพกัเปน็หอ้งสวที กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่*** 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3( ออสโล(นอรเ์วย(์ – ชมเมอืง – ฟลอม 
เชา้   บรกิารอาหารมือ้เชา้แบบสแกนดเินเวียน ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ  
09.00 เรือเข้าเทียบชายฝั่งกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ น าท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่ตัวเมืองออสโล น าทา่นชม 

“กรงุออสโล” Oslo เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย์ ในอดตี 
ครัง้สมัยที่นอร์เวยอ์ยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์คนั้น 
นอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุงทรอน
ไฮม์เป็นกรุงเบอร์เก้นจนกระทั่งได้ย้ายมาเป็นกรุงออสโลใน
ปัจจุบันที่โอ่อ่าในเวลานี้ อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 
900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์
ไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาต ิเก็บภาพความงดงาม
ของตัวเมืองจากบริเวณ “ลานสกจีัม๊” Holmenkollen ท่านจะประทับใจไปกับความงดงามของเมืองหลวงแห่งชาว
เหนือ อย่างจุใจ 

เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าทา่นชมภายใน “อทุยานฟรอกเนอร”์ ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์  ที่ใช้

เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้
เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็น
ที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลทิ (สูง 17 เมตร) แกะสลักจาก
หินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปปั้น หล่อส าริด เยอะแยะมากมาย
รวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความ



 

สวยงามอยา่เต็มที่ ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟลอม Flam (300 กม.( 
ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร 
พกัที:่ Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง  
วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4( ฟลอม – ลอ่งเรอืชมซอนน ์ฟยอรด์ – กดุแวนเกน้ – ฟลอม 
     นัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลอมสบานา่ – เบอรเ์กน 
เชา้   บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ าตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชัน
ลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟลอม (30 กม.( น าท่านเดินสู่ท่าเรือ 
ฟลอม เมืองชายฝั่งฟยอร์ดสุดเมืองในฝัน น าท่านลงเรือ
ยอร์ชเพื่อชมความงามของซอจ์นฟจอร์ด เรือจะค่อยๆ แล่น
เลียบ เปิดโอกาสให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟ
จอร์ดที่สวยที่สุดของโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติ
บรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านพักฤดู
ร้อน ของชาวนอร์เวย์ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ รวมถึง
น้ าตกที่ไหลตกจากริมหน้าผา สร้างบรรยากาศให้ตื่นตาตื่นใจ
มิรู้ลืม(1.45 ช.ม.( จนกระทั่งถึงชายฝั่ง 

เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าทา่นนัง่รถไฟสายโรแมนตคิ Flamsbana ทีโ่ดง่ดงั

ที่สดุตามเสน้ทาง ฟลมั – ไมดาล – วอสส  ท่านจะได้ชม
ธรรมชาตบิริสุทธิ์ และน้ าตกที่สวยงาม ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่
ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตา
ตรึงใจท่านไปอีกนาน รถไฟถงึเมอืงไมดาล เกบ็ภาพความ
ประทบัใจ น าท่านนั่งรถไฟต่อสูส่ถานรีถไฟเมอืงวอสส (Voss) 
จากนัน้น าทา่นออกดนิทางสูเ่มอืงเบอรเ์กน Bergen (118 
กม.(  เมอืงแสนสวยรมิชายฝัง่ทะเลเหนอื 

ค่ า  บรกิารอาหารมือ้ค่ า ณ ภัตตาคาร 
พกัที:่ Scandic Hotel Bergen  หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5(  เบอรเ์กน – ชมเมือง – หมูบ่า้นบรกิเกน – ยอดเขาฟลอเยน 
     ตลาดปลา – เมืองโกล / เกลโล 
เชา้   บรกิารอาหารมือ้เชา้แบบสแกนดเินเวียน ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  

น าท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน Bergen  เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี น าท่าน นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) บน
ความสูง 520 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์
ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลา 
สมควร น าท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้งปลาทะเลน้ าลึกชนิด
ต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่าง



 

เต็มที่ เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเล
และท่องเที่ยวในภูมิภาคนี ้

เที่ยง  บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินเที่ยวชม “หมู่บ้านชาวประมงโบราณ” Bryggen  สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่

มี อายุ เกื อบ  300 ปี  เรียงรายตลอดแนว 
นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมี 
ความความส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้
เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโกล 
Gol / เมืองเกลโล  Geilo เมืองสกีรีสอร์ท 
(301 กม.( 

ค่ า  บรกิารอาหารมือ้ค่ า ณ ภัตตาคาร  
พกัที:่ Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัทีห่กของการเดนิทาง(6(  โกล – ออสโล – ชอปปิง้ – เฮลซงิก(ิบนิภายใน( 
เชา้   บรกิารอาหารมือ้เชา้แบบสแกนดเินเวียน ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  
 น าท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล (190 กม.(  ที่มีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์ ผ่านชมบ้านเรือนที่สวยงามระหว่าง

ทาง สัมผัสธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นน าท่าน
เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง “ยา่นคาลรล์ โจฮนั” Karl Johan บริเวณกลางเมืองซ่ึงเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

มากมาย ทั้งสินค้าแบรนด์เนมและของที่ระลึก  
ค่ า  บรกิารอาหารมือ้ค่ า ณ ภัตตาคาร  
...........น.  น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เช็ค-อนิ เตรยีมตัวเดนิทาง 
18.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศนอรเ์วย ์โดยเทีย่วบนิที ่DY.... 
20.35 น. เดนิทางถงึกรงุเฮลซงิก ิจากนัน้น าทา่เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 

พกัที:่ Clarion Hotel Helsinki Hotel / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 
 



 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง(7( เฮลซงิกิ – ชมเมอืง – โบสถห์นิ – ชอ้ปปิง้ 
เชา้   บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นชม “นครเฮลซงิกิ” Helsinki เมอืงหลวงประเทศฟนิแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิช
และรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธดิาสาวแหง่ทะเล บอลตกิ”  น าชม “ตลาดนดัรมิทะเล” Market Square ที่มี
ชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของ
ที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร
ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็นที่ตั้งสถานที่ส าคัญ อาทิ 
ท าเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย น าท่านเขา้ชม 
“โบสถห์นิเทมเปอเลยีวคโิอ” Templiaukkio Church 
ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา 
หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมี
รูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัว
โมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัย
พร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชม “มหาวหิาร 
Uspensy” ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่
งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพา
ชม “จัตรุสัรฐัสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกาย
รูเธอรัน นอกจากนั้นยังมี “อนสุาวรยีซ์เิบลอิซุ” 
Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์  

เที่ยง  บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร บรกิารอาหารไทยรสเลศิ  
บา่ย อสิระทกุทา่นใน “ยา่นถนนเอสปลานาด”ิ Esplanadi ทีส่องขา้งทางเตม็ไปด้วยอาคารสไตล์ฟนินชิผสมสวดีชิเรียง

รายไปดว้ยสนิคา้ดีไซนช์ือ่ดงั และหา้ง “Stockmann” ทีเ่ตม็ไปด้วยสนิคา้ตา่งมากมาย อสิระใหท้า่นไดช้้อปปิ้ง ในกรงุ
เฮลซงิกิตามอธัยาศัย 

ค่ า  บรกิารอาหารมือ้ค่ า ณ ภัตตาคาร / น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 
พกัที:่ Clarion Hotel Helsinki Hotel / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง(8( เฮลซงิกิ – ปอรว์ ู– ชมเมอืงเกา่  
    ล่องเรอืส าราญซลิเลยีไลน์ Silja Line (หอ้งพกัววิทะเล Sea View(  
เชา้   บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองที่
งดงามและมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
ฟินแลนด์ บ้านเรือนท่ีสร้างจากไม้ ทัศนียภาพท่ีเต็มไปด้วย
เรื่องราวในประวัติศาสตร์ 
ร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย ชมโบสถ์ประจ าเมืองอันโด่ง
ดังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 และบางส่วนของ
โบสถ์นี้ก็มีอยู่ต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 13 เมืองปอร์โว ได้



 

กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวต่างรู้จักกันอยา่งแพร่หลาย ตึกรามบ้านช่อง รวมไปถึงอาคาร
ต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ซึ่งเป็นมรดกจากศตวรรษที่ 18 และ 19  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.30 น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพือ่เดนิทางเปลีย่นบรรยากาศโดยเรอืส าราญขนาดมหมึา “ซลิเลยี

ไลน”์ Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของ
สแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงสตอ๊กโฮล์ม 
ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมาย
ในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิส
โก้เธค, ศูนย์สันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอด
ภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อัน
สวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัย
ศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง
สแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงก ิ– กรุงสตอ็กโฮลม์ อสิระกับ
การพักผ่อนบนเรือ  

ค่ า  บรกิารอาหารมือ้ค่ า แบบบฟุเฟต่อ์าหารทะเลเมนพูเิศษ สแกนดเินเวยีนซฟีูด๊ Scadinavian 
Seafood ณ ภตัตาคารภายในเรอื ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนอืและทะเลบอลตกิ ทดลองชมิไขป่ลา
คารเ์วยี และปลาแซลมอนแบบตา่งๆพรอ้มทัง้ชมิไวนเ์ลศิรส เพลดิเพลนิกบัความหรหูราทีไ่มธ่รรมดาใน
คนืพเิศษนี ้ 

ทีพ่กั: บนเรอืส าราญซลิเลยีไลน์: Silja Line *** หอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View) *** 
วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง(9( สต๊อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืรบวาซา่ – ศาลาวา่การเมอืง 
       ช้อปปิง้สนิคา้แบรนดเ์นม  
เชา้   บรกิารอาหารมือ้เชา้แบบสแกนดเินเวียน ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ  
 น าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ, ท าเนียบรัฐบาล ชม“ แกม

ลา่สแตน ” เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ที่มี
ความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนาม
ว่า “ความงามบน ผวิน้ า” Beauty on Water หรอื “ราชนิี
แหง่ทะเลบอลตคิ” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง 
ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความ 
สะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง 
รวมทัง้ปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ าและตามเนินสูงต่ า เกาะ
ใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ท าใหส้ต็อกโฮล์มเป็น
เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก น าคณะเดินทางเข้าชม “พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา” Vasa Museum เรือรบแห่ง
ราชอาณาจักรสวีเดนที่ได้รับ พระราชโองการให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการท าสงครามกับเยอรมนี “เรอืรบวาซาร์” ได้ถูก
สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบล านี้กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยล าต่อหน้าศัตรูของ
สวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน้ าได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่าง
รวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่อย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลตคินานถึง 333 ปี ก่อนที่จะกู้ขึ้นมา และน ามาตั้งแสดงไว้ที่
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้  



 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ กุง้มงักร Swedish Lobster พรอ้มหมกึทอด Calamari.. 
 
 
 
 

 
 
น าท่านเข้าชม “ซติี ้ ฮอลล”์ City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์
ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิตี้ ฮอลล์แห่งนี้ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ้งที ่
“หา้งสรรพสนิคา้เอน็เค” NK ซึง่เปน็ “หา้งที่ใหญท่ีส่ดุในยุโรปเหนอื”  หรอืย่าน Walking Street อันทันสมัย เต็มไป
ด้วยร้านค้าแบนด์เนม จากทั่วยุโรป ยี่ห้อต่างๆ มากมาย รวมทั้งของที่ระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวิส 

ค่ า  บรกิารอาหารมือ้ค่ า ณ ภัตตาคาร / น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 
พกัที:่ Scandic Hotel Stockholm / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัทีส่ิบของการเดนิทาง(10( สต๊อกโฮลม์ – ซกิทนูา่(เมอืงหลวงเกา่( – สนามบนิ  
เชา้   บรกิารอาหารมือ้เชา้แบบสแกนดเินเวียน 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินอลนัด้า แวะชม “เมอืงซกิทนูา่” Sigtuna (49 กม.( เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่มากด้วยความ
ยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือเมืองหลวงแห่งแรก
ของประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of 
Kings, Home of Vikings (เมืองของกษัตริย์ บ้านของ
ไวกิ้ง( ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวง
อย่างกรุงสต็อคโฮลม์ราว ๆ 40 กิโลเมตร เมืองแห่งนี้จึง
เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มาก
ที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที ่10 หรือ
กว่า 1,100 ปีมาแล้ว กษัตริย์สวีเดนเคยประทับอยู่ที่เมือง 
นี้ราวๆ 250 ปีเลยทีเดียว มีการใช้เหรียญเพื่อแทน
เงินตราครั้งแรกของประวัติศาสตรส์วีเดนที่นี่ ในนี้จึงมี
ซากสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ในยุคนั้นมากมาย เพราะเคยถูกท าลายจากการสู้รบกับชาวเอสโตเนีย เมืองแห่งนี้จึงไม่มี
ความส าคัญเหมือนเช่นเคย เพราะเมืองหลวงถูกย้ายไปยังที่ตั้งปัจจุบันคือกรุงสต็อคโฮลม์ ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็น
เมืองที่มีขนาดเล็กที่สดุในวีเดน ด้วยจ านวนประชากรเพียงหยิบมือเพียง 600 คนในปลายศตวรรตที่ 19 แต่ในช่วง
กลางศตวรรษที่ 20 ประชากรก็เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการอยู่ใกล้สนามบินสต๊อกโฮล์ม ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองนี้เพียง 
10 กิโลเมตรเท่านั้น ท าให้ปัจจุบันเมืองนี้มีประชากรราวๆ หนึ่งหมื่นคน จากนั้นอิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเก็บภาพ
ความประทับใจของเมืองแสนสวยแห่งนี้ ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน (18 กม.( เพื่อท า Tax Refund 

14.30  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยการบนิไทยเที่ยวบนิที ่TG961 

วนัทีส่ิบเอด็ของการเดนิทาง(11( กรงุเทพฯ  
05.50  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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



 

*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบนิ และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะนัน้  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการ
เดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให ้หัวหนา้ทวัรผ์ู้น าทวัร ์มีอ านาจตดัสนิใจ ณ ขณะนั้นทัง้นีก้ารตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไป
ได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 

 
อตัราคา่บรกิาร (รวมคา่วซีา่ * ทปิพนกังานขบัรถ(  

วันเดินทาง ผูใ้หญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง( 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

23 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66 159,900 159,900 159,900 35,900 
28 ธ.ค. – 07 ม.ค.66 159,900 159,900 159,900 35,900 

*** หากทา่นตอ้งการทีน่ัง่ชัน้ธรุกจิ หรอือพัเกรดหอ้งพกัในเรอืส าราญ กรณุาสอมถามเพิม่เตมิกบัฝา่ยขาย *** 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สตอ๊กโฮล์ม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง( 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน  

3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่
มีอุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าทิปพนักงานขับรถในยโุรป 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์( **  
9. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง( หากท่านลืม
สัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ 

*** บางโรงแรมมพีนกังานยกกระเปา๋ไมพ่อท าใหเ้กดิความล้าชา้ ทา่นสามารถน าสมัภาระขึน้หอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท / ท่าน /วัน (11 วัน( กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
5. ค่าธรรมเนียมในเปลี่ยนวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน 



 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักคา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนือ่งจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มไิด้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซา่ให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าทีท่า่นยืน่ไม่ผา่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถา้ออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัด
จ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5.  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

6.  ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่
จะส ารองยานพาหนะ 

7.  ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 
     การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บคา่ใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซี่า VISA 
(ต้องมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิ้วมอืทุกท่าน( 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ( 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 

3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

* ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด(  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 
วันท าการ( 

* เด็กต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

6. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี( 1 ชุด 



 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 
30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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