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ไฮไลท์...การเดินทางสแกนดิเนเวยี 11 วนั TG พรีเมีย่ม 



 

ออกเดินทาง พฤศจิกายน 2565 – มนีาคม 2566 
 

1.นัง่รถไฟสายโรแมนติก “FLAMBANA ROMANTIC TRAIN” ชมวิวทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยงาม 
2.เท่ียวชมเมืองเบอร์เกน(มรดกโลก) และหมู่บา้นชาวประมงบริกเกน 
2.ล่องเรือชมฟจอร์ด ชมทศันียภาพชวนฝันของซอจน์ฟจอร์ดท่ีสวยท่ีสุดของโลก 
3.นัง่รถราง Floibanen Funicular ข้ึนชมความสวยงามของยอดเขาฟลอเยน(Floyen)  
4.เขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ “พิพิธภณัฑเ์รือวาซา” เรือรบท่ีจมอยูใ่ตท้ะเลบอลติกถึง 333 ปี  
5.เขา้ชม “Stockholm City Hall”  ศาลาว่าการเมืองสตอ็กโฮม อนัสวยงามอลงัการ ท่ีใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 12 ปี    
   และใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีมอบรางวลัโนเบล 
6.ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ณ หง้สรรพสินคา้ NK “หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปเหนือ” ล่องเรือส าราญ DFDS และ SILJA      

LINE พร้อมพกัหอ้งพกัแบบวิวทะเล (SEAVIEW) เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี และสินคา้แบรน์เนม 
ระหวา่งการเดินทาง  

7.ล้ิมรสอาหารพิเศษ ท่ีถูกคดัสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ บุฟเฟต ์“SCANDINAVIAN SEAFOOD” อาหารทะเล 
   สดๆ จากทะเล พร้อมเคร่ืองด่ืม ,  SWEDISH LOBSTER อนัเล่ืองช่ือ และอาหารไทยรสเลิศ 
 

ออกเดินทางช่วง เมษายน – ตุลาคม 2565 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน    
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี เจ้าหน้าที่

บริษัทวนัเวลิด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวลคอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส าราญ DFDS(ห้องพกั Sea View)  
01.20 เหินฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ Thai Airwaysเทีย่วบินที ่TG950 
07.40 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค น าท่านผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่

ตวัเมืองโคเปนเฮเกน  ตวัเมืองตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้าเกือบทั้งหมดภูมิ
ประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจกลาง “กรุงโคเปนเฮเก้น” 
Copenhagen น าคณะเท่ียวชมเมืองผา่นจตุรัสซิต้ีฮอลล ์ อาคาร

เทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กบั “เงือกน้อย
ลติเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่
เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนกัเล่านิทาน
ระดบัโลก ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากบ
ริเวอร์ จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ล สเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือ

ขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้ และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผา่นสวนสาธารณะท่านจะพบกบั “น ้าพุเกฟิออน” 

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


 

เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนดข้ึ์นมา ชม “จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg 

Palace ท่ีประทบัในฤดหนาวของราชวงศแ์ห่ง เดนมาร์ก เกบ็ภาพทหารรักษาพระองค์ ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงาม 
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

บ่าย น าชม “ย่านเขตท่าเรือนูฮาว Nyhavn ” ท่ีมีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพท่ีงดงาม 

เหมาะส าหรับการเยอืนเมืองน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นสตรอยเ์กต(Stroget) เพื่ออิสระกบัการชมเมืองอนัสวยงาม

หรือเลือกหาซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดี
เอฟดเีอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั และเพลินกบั

การเลือก ชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือส าราญล าน้ีจะน าท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออก

เดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม 

“ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพเิศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian  

  Seafood พร้อมเคร่ืองด่ืม ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจาก
ทะเลเหนือ ค ่าคืนน้ีหาความส าราญและพกัคา้งคืนในเรือส าราญ DFDS  

ที่พกั: บนเรือ DFDS TOR LINE *** ห้องพกัแบบววิทะเล (Sea View) *** 
*** หากท่านต้องการอบัเกรดห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่*** 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3) ออสโล(นอร์เวย์) – ชมเมือง – ฟลอม 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
09.00 เรือเขา้เทียบชายฝ่ังกรุงออสโลประเทศนอร์เวย ์น าท่านโดยสารรถโคช้ปรับอากาศ เขา้สู่ตวัเมืองออสโล น าท่านชม 

“กรุงออสโล” Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในอดีต 
คร้ังสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้น 
นอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจากกรุงทรอนไฮม์
เป็นกรุงเบอร์เกน้จนกระทัง่ไดย้า้ยมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนั
ท่ีโอ่อ่าในเวลาน้ี อุดมไปดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี 
ในคร้ังนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิง
โบราณ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์แฮร์ ผา่นชมโบสถโ์ดมคาทีด

ราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ เก็บภาพความงดงามของตวัเมืองจากบริเวณ “ลานสกจีั๊ม” Holmenkollen ท่านจะ
ประทบัใจไปกบัความงดงามของเมืองหลวงแห่งชาวเหนือ อยา่งจุใจ 

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย น าท่านชมภายใน “อทุยานฟรอกเนอร์” ท่านจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วกิเกแลนด ์ ท่ีใช้
เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหยุ้วชน
ไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยาน
เป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลกั
จากหินแกรนิตชนิดแขง็ และรูปป้ัน หล่อส าริด เยอะแยะ
มากมายรวมทั้งสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุใหท้่านเก็บภาพ
บรรยากาศความสวยงามอยา่เตม็ท่ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่เมืองฟลอม Flam (300 กม.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่ Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรือเทยีบเท่าระดับใกล้เคยีง  

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4) ฟลอม – ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด – กดุแวนเก้น – ฟลอม 
     น่ังรถไฟสายโรแมนตกิฟลอมสบาน่า – เบอร์เกน 

เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ีไหลรินจากภูผาอนัสูง
ชนัลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟลอม (30 กม.) น าท่านเดินสู่ท่าเรือ 
ฟลอม เมืองชายฝ่ังฟยอร์ดสุดเมืองในฝัน น าท่านลงเรือยอร์ช
เพ่ือชมความงามของซอจ์นฟจอร์ด เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ 
เปิดโอกาสให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟ
จอร์ดท่ีสวยท่ีสุดของโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติ
บรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นพกัฤดู
ร้อน ของชาวนอร์เวย์ที่สร้างจากไมส้นเป็นหย่อมๆ รวมถึง
น ้าตกท่ีไหลตกจากริมหนา้ผา สร้างบรรยากาศใหต่ื้นตาต่ืนใจมิรู้ลืม(1.45 ช.ม.) จนกระทัง่ถึงชายฝ่ัง 

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดตามเส้นทาง ฟลมั – ไมดาล – วอสส  ท่านจะได้
ชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้าตกท่ีสวยงาม ซ่ึงหลบซ่อนตวัอยู่
ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตา
ตรึงใจท่านไปอีกนาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เกบ็ภาพความ
ประทบัใจ น าท่านนัง่รถไฟต่อสู่สถานีรถไฟเมืองวอสส 
(Voss) จากนั้นน าท่านออกดนิทางสู่เมืองเบอร์เกน Bergen 
(118 กม.)  เมืองแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลเหนือ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Scandic Hotel Bergen  หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)  เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน 
     ตลาดปลา – เมืองโกล / เกลโล 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  

น าท่านเท่ียวชมเมืองเบอร์เกน Bergen  เมืองมรดกโลก ท่ีได้รับการ

อนุรักษ์ไวไ้ด้อย่างดี น าท่าน น่ังรถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) บน
ความสูง 520 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล เพื่อให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์
ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงามและประทบัใจ ไดเ้วลา 
สมควร น าท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาท่ีมีทั้งปลาทะเลน ้ าลึกชนิด
ต่างๆ และผกัผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่าง
เต็มท่ี เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ท่ีเป็นทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่และศูนยก์ารคมนาคมทางทะเล
และท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี 

เทีย่ง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชม “หมู่บ้านชาวประมงโบราณ” Bryggen  ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษอ์าคารไมสี้สันสวยงามท่ี

มีอายเุกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นบัเป็น
ตวัอย่างการก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมี ความ
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การยู เนสโก  (Unesco) ได้ เวลา
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโกล Gol / 
เมืองเกลโล Geilo เมืองสกีรีสอร์ท (301 กม.) 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)  โกล – ออสโล – ชอปป้ิง – เฮลซิงก(ิบนิภายใน) 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  
 น าท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล (190 กม.)  ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย ์ผ่านชมบา้นเรือนท่ีสวยงาม

ระหว่างทาง สัมผสัธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  



 

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง “ย่านคาลร์ล โจฮัน” Karl Johan บริเวณกลางเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ
มากมาย ทั้งสินคา้แบรนดเ์นมและของท่ีระลึก  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  
...........น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เช็ค-อนิ เตรียมตัวเดินทาง 
18.10 น. ออกเดินทางสู่กรงุเฮลซิงกิ ประเทศนอรเ์วย ์โดยเท่ียวบินท่ี DY.... 
20.35 น. เดินทางถึงกรงุเฮลซิงกิ จากนัน้น าท่าเดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่: Clarion Hotel Helsinki Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7) เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปป้ิง 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม “นครเฮลซิงก”ิ Helsinki เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวดิีช

และรัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  น าชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมี
ช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ี
ระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร
ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ 
ท าเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าท่านเขา้ชม 

“โบสถ์หินเทมเปอเลยีวคโิอ” Templiaukkio Church 
ท่ีสร้างข้ึนโดย การขดุเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา 
หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถหิ์นแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโม
และติโม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อม

ระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้นเยีย่มชม “มหาวหิาร Uspensy” 
ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” 
Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็ก
ซานเดอร์และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยงั

มี “อนุสาวรีย์ซิเบลอิซุ” Sibelius คีตกวเีอกชาวฟินน์ผู ้
แต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล ์ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการอาหารไทยรสเลิศ  

บ่าย อสิระทุกท่านใน “ย่านถนนเอสปลานาด”ิ Esplanadi ทีส่องข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวดีิชเรียง
รายไปด้วยสินค้าดีไซน์ช่ือดัง และห้าง “Stockmann” ทีเ่ต็มไปด้วยสินค้าต่างมากมาย อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ในกรุง
เฮลซิงกติามอธัยาศัย 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั 



 

พกัที่: Clarion Hotel Helsinki Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8) เฮลซิงก ิ– ปอร์วู – ชมเมืองเก่า  
    ล่องเรือส าราญซิลเลยีไลน์ Silja Line (ห้องพกัววิทะเล Sea View)  
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืงปอรโ์ว (Porvoo) เมืองท่ีงดงามและมีเสน่ห์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ
ฟินแลนด ์บา้นเรือนท่ีสร้างจากไม ้ทศันียภาพท่ีเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ 
ร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย ชมโบสถป์ระจ าเมืองอนัโด่งดงัท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 15 และบางส่วนของ
โบสถน้ี์ก็มีอยูต่ ั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 เมืองปอร์โว ได้
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ท่ีนกัท่องเท่ียวต่าง
รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ตึกรามบา้นช่อง รวมไปถึงอาคาร
ต่างๆ ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดี ซ่ึงเป็นมรดกจาก
ศตวรรษท่ี 18 และ 19  

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
14.30 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพือ่

เดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา 
“ซิลเลียไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่
ท่ีสุดของสแกนดิเนเวยี ล่องผา่นทะเลบอลติกสู่กรุงสตอ๊ก
โฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความสนุกสนาน
มากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, 
ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว, 
ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมววิ
ทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้น
ไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์
แห่งสแกนดิเนเวยี กรุงเฮลซิงก ิ– กรุงสต็อกโฮล์ม อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ  

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพเิศษ สแกนดเินเวยีนซีฟู๊ด Scadinavian 

Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์
เวยี และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัความหรูหราทีไ่ม่ธรรมดาในคืน
พเิศษนี ้ 

ที่พกั: บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์: Silja Line *** ห้องพกัแบบววิทะเล (Sea View) *** 
 
 



 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9) สต๊อกโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือรบวาซ่า – ศาลาว่าการเมือง 
       ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม  
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  

 น าท่านผา่นชมโรงละครแห่งชาติ, ท าเนียบรัฐบาล ชม“ แกม
ล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด ท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการขนานนาม
วา่ “ความงามบน ผิวน ้า” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่ง
ทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษ
ท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความ 
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, ตึกรามบา้นช่อง 
รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea 
ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ท าใหส้ตอ็กโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก น าคณะเดินทางเขา้ชม 

“พพิธิภัณฑ์เรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแห่งราชอาณาจกัรสวเีดนท่ีไดรั้บ พระราชโองการใหส้ร้างข้ึนเพื่อใช้
ในการท าสงครามกบัเยอรมนี “เรือรบวาซาร์” ไดถู้กสร้างข้ึนอยา่งยิง่ใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบล าน้ีกลบั
ไม่มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล าต่อหนา้ศตัรูของสวเีดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงน ้าไดเ้พียง 30 
นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจ้มอยูอ่ยา่งเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 
ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมา และน ามาตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี  

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมงักร Swedish Lobster พรอ้มหมึกทอด Calamari.. 

 
 
 
 

 

น าท่านเขา้ชม “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของ
สวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลแ์ห่งน้ี จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ 

“ห้างสรรพสินค้าเอน็เค” NK ซ่ึงเป็น “ห้างทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยโุรปเหนือ”  หรือยา่น Walking Street อนัทนัสมยั เตม็ไป
ดว้ยร้านคา้แบนด์เนม จากทัว่ยโุรป ยีห่้อต่างๆ มากมาย รวมทั้งของท่ีระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวสิ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่: Scandic Hotel Stockholm / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 



 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10) สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า(เมืองหลวงเก่า) – สนามบิน  
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวียน 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินอลนัดา้ แวะชม “เมืองซิกทูน่า” Sigtuna (49 กม.) เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ท่ีมากดว้ยความ
ยิง่ใหญ่ทางประวติัศาสตร์ เพราะน่ีคือเมืองหลวงแห่งแรก
ของประวติัศาสตร์สวีเดน จนไดรั้บฉายาวา่ City of 
Kings, Home of Vikings (เมืองของกษตัริย ์บา้นของ
ไวก้ิง) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองหลวง
อยา่งกรุงสตอ็คโฮลม์ราว ๆ 40 กิโลเมตร เมืองแห่งน้ีจึง
เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์มาก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวเีดนมาตั้งแต่ ศตวรรตท่ี 10 หรือ
กวา่ 1,100 ปีมาแลว้ กษตัริยส์วเีดนเคยประทบัอยูท่ี่เมือง 
น้ีราวๆ 250 ปีเลยทีเดียว มีการใชเ้หรียญเพื่อแทนเงินตราคร้ังแรกของประวติัศาสตร์สวเีดนท่ีน่ี ในน้ีจึงมีซาก
ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ในยคุนั้นมากมาย เพราะเคยถูกท าลายจากการสู้รบกบัชาวเอสโตเนีย เมืองแห่งน้ีจึงไม่มีความส าคญั
เหมือนเช่นเคย เพราะเมืองหลวงถูกยา้ยไปยงัท่ีตั้งปัจจุบนัคือกรุงสต็อคโฮลม์ ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นเมืองท่ีมีขนาดเล็ก
ท่ีสุดในวเีดน ดว้ยจ านวนประชากรเพียงหยบิมือเพียง 600 คนในปลายศตวรรตท่ี 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 
ประชากรก็เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการอยูใ่กลส้นามบินสตอ๊กโฮลม์ ท่ีตั้งอยูห่่างจากเมืองน้ีเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น ท า
ใหปั้จจุบนัเมืองน้ีมีประชากรราวๆ หน่ึงหม่ืนคน จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเก็บภาพความประทบัใจของเมือง
แสนสวยแห่งน้ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน (18 กม.) เพื่อท า Tax Refund 

14.30  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที ่TG961 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11) กรุงเทพฯ  
05.50  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยใน
การเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ จะค านึงถึงความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 

 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ (รวมค่าวซ่ีา * ทปิพนักงานขบัรถ)  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

16 – 26 ก.ย.65  145,900 145,900 145,900 34,900 
07 – 17 ต.ค.65 145,900 145,900 145,900 34,900 

21 – 31 ต.ค.65 145,900 145,900 145,900 34,900 
04 – 14 พ.ย.65 145,900 145,900 145,900 34,900 
18 – 28 พ.ย.65 145,900 145,900 145,900 34,900 

02 – 12 ธ.ค.65 145,900 145,900 145,900 34,900 
รายการทวัร์ช่วงคริสต์มาส 23 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66 // ช่วงปีใหม่ 28 ธ.ค. – 07 ม.ค.66 โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ 

23 ม.ค. – 02 ก.พ.66 145,900 145,900 145,900 34,900 
10 – 20 ก.พ.66 145,900 145,900 145,900 34,900 
10 – 20 ม.ีค.66  145,900 145,900 145,900 34,900 

17 – 27 ม.ีค.65 145,900 145,900 145,900 34,900 
*** หากท่านต้องการทีน่ั่งช้ันธุรกจิ หรืออพัเกรดห้องพกักรุณาสอมถามเพิม่เตมิกบัแผนกเซลล์ *** 

 

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

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

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

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **  
9. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึน้ห้องพกัได้ด้วยตัวเอง *** 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 100 บาท / ท่าน /วนั (11 วนั) กรณีท่ีท่านประทบัใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
5. ค่าธรรมเนียมในเปล่ียนวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

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 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 



 

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5.  หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6.  ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

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

7.  ในกรณีท่ีเกิดการล่าชา้จากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษทัจะเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินใหก้บัท่าน ซ่ึงการพิจารณาข้ึนอยูก่บักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
     การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA 
(ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ  านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ
แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด
ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 
วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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



 

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

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

