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SCANDINAVIA DELIGHTFUL  

เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ 8 วัน 5 คืน 

เดินทาง มนีาคม– มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 42,900.- 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
16.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชนา 

(CA) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
19.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงปักก่ิง โดยเที่ยวบินที่ CA 960 

***ส าหรับคณะที่เดินทางตัง้แต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 19.35 น.และไปถงึปักก่ิงเวลา 01.25 น. *** 
 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มัลโม 
00.45 น. ถงึกรุงปักก่ิง ประเทศจีน รอเปลีย่นเคร่ือง 
02.55 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงโคเปนเฮเกน ด้วยเที่ยวบิน CA877 

*** ส าหรับคณะที่เดินทางเดือนมีนาคมจะออกเดินทางเวลา 02.55 น.และไปถงึโคเปนเฮเกนเวลา 06.00 น. *** 
06.45 น. เดินทางถงึกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่

กบัเงือกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือส าราญเทียบท่า
อยู่ ชมน า้พแุห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านานเลา่ขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลให้พระนางกอบกู้
ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลกูชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กใน
ทกุวนันี ้

 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มลัโม 

วนัที่ 3. มลัโม – เฮลซิงบอร์ก - โกเทนเบิร์ก 
วนัที่ 4. โกเทนเบิร์ก – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮนั เกท 
วนัที่ 5. ออสโล - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ – คาร์ลสตทั 

วนัที่ 6   คาร์ลสตทั – สต็อกโฮล์ม - เมืองเก่ากมัลาสตนั 

วนัที่ 7. สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา -  ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม - สนามบิน 
วนัที่ 8. ปักก่ิง - กรุงเทพ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองมลัโม (Malmo) ประเทศสวีเดน จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองเมืองมัลโม (Malmö) นัน้
ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัที่สามของสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศเเละมีชื่อเสียงอย่างมากใน
เร่ืองของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านชมปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ด้านนอก) 
สร้างขึน้มาโดยกษัตริย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนที่พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก จะทรงโปรดให้มี
การปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์ก เพื่อวัตถุประสงค์
ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศตะวันตกเเละควบคุมการค้าขายทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนีเ้เล้ว 
ปราสาทเเห่งนีย้งัโด่งดงัเพราะชาวเดนมาร์กใช้เป็นสถานที่คมุขงัเจมส์ เฮปเบิร์น พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแม
ร่ีแห่งสกอตเเลนด์ เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยังใช้ลานของปราสาทเป็นลานประหารอีกด้วย จากนัน้น าท่านชมศาลาว่า
การเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ที่สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1353 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่
ที่สุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนีม้ีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยตัง้อยู่บริเวณของจัตุรัส 
Stortorget บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปัน้ของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson 
อิสระให้ท่านได้เลอืกซือ้สนิค้าตามร้านบริเวณรอบๆจัตุรัสตามอธัยาศยั 

 ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 มัลโม – เฮลซิงบอร์ก - โกเทนเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอร์ก (Helsingborg) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สดุเมืองหนึ่งของสวีเดน เชื่อว่าก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี 
1085 โดยในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์ก และได้ตกเป็นของสวีเดนตัง้แต่ปี 1658 หลงัสนธิสญัญารอสกิล ถือเป็น
เมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน โดยมีชายแดนที่ห่างกันเพียง 4 กิโลเมตร จากเมืองเฮลซิงเออร์ 
(Helsingør) ของประเทศเดนมาร์ก ซึง่มีช่องแคบเออเรซุนด์คั่นเป็นชายแดนธรรมชาติ น าท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นจุดที่
สวยงามที่สดุของเมือง ถ่ายภาพกบั ศาลาว่าการเมือง (rådhus) ที่สร้างแล้วเสร็จตัง้แต่ปี 1897 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนัน้น าน าท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองโกเทนเบิร์ก (Gothenburg) เมืองใหญ่อันดับสองของสวีเดน และใหญ่เป็นอันดับห้า

ในแถบนอร์ดดิก โดยเป็นเมืองที่ผงัเมืองคล้ายๆ กบัอมัสเตอร์ดมัอย่างมาก เพราะในช่วงเเรกของการสร้างเมืองในช่วงปี ค.ศ.
1621 นัน้ผู้อพยพชาวดชัต์มีสว่นในการก่อสร้างเมือง เเละคนท้องถ่ินมกัจะเรียกชื่อเลน่ๆ ของเมืองเเห่งนีว้่า ลิตเติล ลอนดอน 
โดยมีสสีนัยามค ่าคืนที่คล้ายคลงึกบัลอนดอน น าท่านชมจัตุรัส Gustav Adolf’s ที่อยู่ใจกลางเมืองเเละมีความส าคัญอย่าง
มากในเร่ืองของการท่องเที่ยว 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC BACKADAL หรือเทียบเท่า 
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  วันท่ี 4 โกเทนเบิร์ก – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮัน เกท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึง่เป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสงูที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว 
ออสโลตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกบัสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึง่เป็นธรรมชาติที่
อดุมสมบรูณ์ จากนัน้น าท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองค์ น าท่าน
ถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึง่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บริเวณริม
แม่น า้ ซึง่รายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ 

ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้เห็นวฎัจกัรในหนึง่ชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลาง
ของอทุยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่
บริเวณริมแม่น า้ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนัน้มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซือ้ของช้อปปิง้ ณ 
บริเวณถนนคาร์ล โยฮัน เกท (Karl Johans Gate) ให้ท่านเลอืกซือ้ของฝากของที่ระลกึตามอธัยาศัย 

 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม QUALITY EXPO หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 5 
ออสโล - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ – 
คาร์ลสตัท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่

จดัการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือ
ไวกิง้ที่สร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขดุได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือใน
ชีวิตประจ าวนัที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ใน
เร่ืองของการรบท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากลา่วว่าถ้าไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียคุที่รุ่งเรืองที่สดุ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เมื่อปี 1730, 
จตัรัุสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6 คาร์ลสตัท – สตอ็กโฮล์ม - เมืองเก่ากัมลาสตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อม
ด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren)   ท าให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส าคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา , 
พิพิธภัณฑ์ในยคุกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลีย่นการ์ดทหารด้านหน้าของลานจตัุรัสกว้าง เป็นต้น 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมเมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส าคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา ,พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวังหลวง
และพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณที่ตัง้ของ
พระราชวงัหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลกึ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN BROMMA หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 7 
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา -  ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม 
สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ส่วน

เดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลกันับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึง่ในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เก่ียวข้องกับ
เรือล านี ้9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้งึดดูนกัท่องเที่ยวได้มากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์
ในสแกนดิเนเวีย น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ใน
ปี 1911 และทกุๆ วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชม
บริเวณเมืองเก่ากมัลาสตนั อนัเป็นบริเวณที่ตัง้ของพระราชวังหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลกึ แล้วน าท่านขึน้สู่จุดชมวิวเมือง
สต็อกโฮล์มในแบบพาโนรามา ณ จดุชมวิวเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนช้อปปิง้ Hamngatan ถนนช้อปปิง้ใหญ่ใจกลางกรุงสต็อกโฮล์ม ซึ่งมีร้านค้าน้อยใหญ่มากมาย ทัง้

สนิค้าที่ระลกึไปจนถงึสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆ มีห้าง NK ที่ประกอบไปด้วยแบรนด์หรู อาทิ Paul smith , Hermes , Armani 
และอื่นๆ อิสระให้ท่านได้ซือ้สนิค้าตามอธัยาศัย 

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
19.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชนา เที่ยวบินที่  CA912 

 

วันท่ี 8 ปักกิ่ง - กรุงเทพ 
09.45  น. เดินทางถงึกรุงปักก่ิง รอเปลีย่นเคร่ือง 
13.55 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน CA959 
18.35 น. เดินทางถงึกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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SCANDINAVIA DELIGHTFUL  
เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการแอร์บนิไชนา (CA) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

24-31 ม.ีค. 63 42,900 42,900 42,900 42,900 25,135 6,900 

11-18 เม.ย. 63 44,900 44,900 44,900 44,900 27,135 6,900 

9-16 พ.ค. 63 42,900 42,900 42,900 42,900 25,135 6,900 

21-28 ม.ิย. 63 42,900 42,900 42,900 42,900 25,135 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
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 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (13 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บ ริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน) 
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ชัน้ 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

                                                                                   
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่ เร่ือย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  

 
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ ต่างประเทศ, ท างานอยู่ ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของ
ทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึง
ผู้เดินทางท่ีถอืพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้ เดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุ้นสว่น อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนงัสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 

4. หลักฐานการเงนิ กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป  ส่วนตัวของผู้ เดินทาง ถ่ายส าเนา 

ย้อนหลงั 3 เดือน รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 
15 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า
จดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่ใหม่) 
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4.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
     4.3.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบชุื่อเจ้าของบัญชี   (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้) ต้อง

สะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบคุคลที่เจ้าของบญัชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้ เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบคุวามสมัพนัธ์มาโดยชดัเจนว่าเก่ียวข้องกนัอย่างไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ 
     4.3.3. ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในข้อ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สติูบตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปลีย่น)  

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม

ระบใุห้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบตุรแต่เพียงผู้ เดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย  ทัง้
สองท่าน 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ 
 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 
   

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 
 
 
 


