
 

  
 
 

 

รหสั  ZET1903580 
ทัวร สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวย เดนมารก [เลสโก รักแทสแกนดิเนเวีย] 8 วนั 5 คนื (TG) 
เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑยุคกลาง - มหาวหิารแหงเมอืงสต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส - ศาลา
วาการเมืองสต็อคโฮลม - พพิิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

วันทีห่นึง่ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย   (-/-/-) 
21.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการ
บิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคาํแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

 
วันทีส่อง ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติอารลนัดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน - เมืองสตอ็คโฮลม 
ประเทศสวีเดน - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภณัฑยุคกลาง - มหาวหิารแหงเมือง
สต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส - ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม - พิพิธภณัฑเรือรบ
โบราณวาซาร                       (-/L/D) 

01.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศ
สวีเดน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที ่TG960 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 
 
 
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน  

นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองสต็อคโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ 
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนเมืองหลวงที่งดงามที่สดุในกลุมประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียทัง้หมด จนไดรับขนานนามวา “ราชินีแหงทะเลบอลตกิ” ประกอบดวย



 

  
 
 

 

เกาะนอยใหญ 14 เกาะ โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 
(Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองทีต้ั่งอยูบนพื้นน้ํา ทาํให
เมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
นําทานเดินทางสู จดุชมวิว เนินเขาฟยัลกาทนั (Fjallgatan Hill) เพื่อบันทกึภาพ
ของเมืองสต็อคโฮลมจากมุมที่สวยที่สุดชมวิวสวยของตัวเมืองทีต้ั่งอยูบนเกาะใหญ 14 
เกาะ ที่หอมลอมดวยทะเลสาบมาลารและทะเลบอลติก  
นําทาน ผานชม สถานทีส่ําคัญ อาทิ พิพิธภณัฑยุคกลาง (Medieval Museum), 
มหาวหิารแหงเมืองสตอ็คโฮลม (The Cathedral of Stockholm) และ โอเป
รา เฮาส (Opera Houses) เปนตน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทาน เขาชม ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม (City Hall of Stockholm) ที่ใช

เวลาสรางนานถงึ 12 ป เสร็จสมบูรณในป 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดงัของ



 

  
 
 

 

ประเทศสวีเดน ช่ือ เรกนาร ออสตเบิรก (Ragnar Ostberg) สรางดวยอิฐแดงกวา 8 
ลานกอน และมงุหลงัคาดวยหนิโมเสค ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางมาจากปราสาท
สไตลเรอเนสซองคของประเทศอิตาลี จงึไดออกแบบใหศาลาวาการเมืองแหงน้ีมีลาน
กลางเพิ่มเขามาสองลานคือ บอรการการเดน (Borgargarden) และ บลฮูอลล 
(Blue Hall) ในทกุๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพธิีเล้ียงรับรองผูไดรับ
รางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หองโถงใหญ  (Golden Hall Room) ที่
ประดับประดาดวยหินโมเสคแกวและทองคํากวา 18 ลานช้ิน เพือ่บอกเลาเร่ืองราว
ความเปนมาของประเทศสวีเดนต้ังแตคริสตศตวรรษที ่9 จนถึงชวงทศวรรษที ่1920 
ภาพ “ราชินีแหงทะเลสาบมาลาเร็น” คือภาพจําลองของเมอืงสต็อคโฮลมโดยเปนรูป
สตรีน่ังอยูบนบัลลงัก บริเวณดานขางทานจะไดพบกับรูปปم�นอาคารที่นาสนใจอีก
มากมายทัว่โลก ภายในประกอบดวย หองประชุมสภาเมืองสต็อคโฮลม 
(Stockholm City Council Meeting Room) คือ สถานที่จดัประชุมของสมาชิก
สภาเมืองสต็อคโฮลม 101 ทาน เดอะวอลทออฟเดอะฮันเดรด (The Wall of The 
Hundred) จะอยูทีด่านลางของหอคอยสูง 106 เมตร บริเวณเพดานประกอบดวย
ชองเก็บของเล็กๆ 100 ชอง ผนังในหองรูปไข (Wall in the Oval Room) 
ตกแตงดวยผามานที่ทอขึ้นมาต้ังแตปลายศตวรรษที่ 17 ในเมืองโบเวส ประเทศ
ฝร่ังเศส และเพื่อเปนการอนุรักษโบราณวัตถุเหลาน้ี จึงหามไมใหมกีารใชแผลช
ถายภาพในหองน้ี และในวันเสารจะมกีารจดังานแตงงานขึ้นที่น่ี ปริ้นซแกลลอรี่ 
(Prince Gallery) ทานสามารถรับชมทวิทศันของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝم�ง
ของเมืองสต็อคโฮลมได สวนอีกดานของหองทานจะไดพบภาพแบบเดียวกันจาก
ภาพวาดฝพระหัตถของเจาชายยูเจน ภายในมเีสาสีดําทาํจากหินไดอะเบส สวนบริเวณ
ชองหนาตางที่หนัเขาหาผืนน้ําจะมีประติมากรรมนูนรูปตัวละครชายหญิงจากตาํนาน
คลาสสิคของชาวนอรดิกอยู หองทรีคราวนแชมเบอร (The Three Crown 
Chamber Room) ทานจะไดสัมผัสกับความพลิว้ไหวของเสนไหมและเสนใยสีเงินที่
งดงามบนผนังนอกจากน้ีบนผนังดานหน่ึงยงัมภีาพวาดฝาผนังรูปทิวทศันของเมอืง
สต็อคโฮลมประดับอยู ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ



 

  
 
 

 

เหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์
ไมสามารถคนืคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระลวงหนากบัผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** 
นําทาน เขาชม พิพิธภณัฑเรอืรบโบราณวาซาร (Vasa Museum) เปนเรือที่ถกูกู
ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 
เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพย
สมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกใน
พิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลาํน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมี
ภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนพิพิธภัณฑทีนั่กทองเที่ยวใหความ
สนใจมากที่สดุ ในบรรดาพิพธิภัณฑทั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของการเขาชม
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกับ
ทานไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากบัผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Best Western Jarva Stockholm, 

Stockholm, Sweden หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 
 

 

วันทีส่าม เมืองสต็อคโฮลม - ยานเมืองเกากัมลา สแตน - พระราชวงัหลวงแหงเมืองสต็อค
โฮลม - เมืองคารลสตัด - โบสถใหญแหงเมืองคารลสตดั - จัตุรสัใจกลางเมือง
คารลสตดั - ศาลากลางประจําเมืองคารลสตดั - สะพานหินเกาแกแหงเมือง
คารลสตัด   (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเกาแกที่สุดและ
สวยงามราวกับภาพวาดปจจุบันยงัทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง มกีลิ่น
อายของศตวรรษที ่17 ทั้งบานเรือน สิ่งปลกูสรางที่มคีวามสวยงามในรูปแบบงาน
สถาปตยกรรมแบบสวีเดนเชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ ที่เรียงรายไป
ดวยรานกาแฟ รานหนังสือ และยังเปนทีต้ั่งของ ผานชม พระราชวงัหลวงแหงเมือง
สต็อคโฮลม (Stockholm Palace) เปนทีป่ระทบัอยางเปนทางการของพระ
ราชวงศสวีเดน เปนหน่ึงในพระราชวงัทีง่ดงามมากที่สดุในบรรดาพระราชวงัทัง้หมด
ของทวปียุโรป ลกัษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรคสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1754 
ภายใน มีหองตางๆ รวมกัน 608 หอง ซึง่เปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมไดตลอดทัง้ป 
ในบรรดาหองตางๆสวนที่เปนจุดเดน ไดแก หองพระคลังวิหารหลวง หองโถงวาการ
ของรัฐ หองพกัของขุนนาง ลําดับตางๆ และ พิพิธภัณฑโบราณสถานกุสตาฟที ่3 ชม
การผลัดเปล่ียนเวรยามประจาํวันของกองทหารรักษาพระองคซึง่จะเกิดขึ้นในเวลากอน
เที่ยงของทกุวัน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
  

 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตดั (Karlstad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ต้ังอยูริมทะเลสาบ
แวนเนิรน อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศ
นอรเวย เพราะเปนเมอืงผานระหวางสองเมอืงใหญน้ี สรางเมืองโดยกษตัริยคารลที่ 9 
(Karl IX) ในป ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค นําทาน ถายรปู
เปนทีร่ะลกึ กับ โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด (Cathedral of Karlstad), 
จัตุรัสใจกลางเมืองคารลสตัด (Town Square of Karlstad), ศาลากลางประจํา
เมืองคารลสตัด (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเกาแกแหงเมือง
คารลสตัด (Ancient Stone Bridge of Karlstad) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

  
 
 

 

 นําคณะเขาสูที่พัก Good Morning Karlstad (EX. Ibis), Karlstad, 
Sweden หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีส่ี ่ เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - อุทยานฟรอก

เนอร - ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน - ถนนคารล โยฮันน เกท - พระราชวงั
หลวงแหงเมืองออสโล - อาคารรัฐสภาแหงเมืองออสโล             (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
เมืองหลวงของ ประเทศนอรเวย (Norway) ไดถกูสถาปนาเมือ่ประมาณ 60 ป ที่
ผานมาน้ี คร้ังสมัยที่ประเทศนอรเวยอยูในอารักขาของประเทศเดนมารกน้ัน ประเทศ
นอรเวยเคยยายเมืองหลวงถึง 2 คร้ัง จากเมอืงทรอนไฮมเปนเมืองเบอรเกน จนกระทั่ง
ยายมาเปนเมอืงออสโลในปจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กวาปกอน เมอืงออสโลเปน
เมืองอาณานิคมใหญของจกัรพรรดิไวกิง้โบราณซ่ึงอยูภายใตการปกครองในระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฮร เมอืงออสโลเปนเมืองหลวงทีม่ีคาครองชีพ
สูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางทางทานจะ
ไดพบกับสภาพธรรมชาติทีแ่ปลกใหม เปนธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณอันหาชมไดยาก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู อทุยานฟรอกเนอร (Vigeland Sculpture Park, Frogner 
Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วกิเกแลนด ที่ใชเวลา 40 ป
ในการแกะกลุมรปูสลักหนิแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจกัรในหน่ึงชีวติ
ของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนทีต้ั่งของรูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทานชื่อ "โม
โนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน 
(Holmenkollen) สถานที่แขงขนักีฬาโอลมิปกฤดหูนาวที่ปกติในชวงเดือนมีนาคมจะ
ใชเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทัง้โลกที่น่ี สามารถจุผูเขารวมไดเกอืบหน่ึง
แสนคน  
นําทานเดินทางสู ถนนคารล โยฮันน เกท (Karl Johangen Gate Street) เปน
แหลงชอปปم�งและแหลงนัดพบปะ ทีม่ีช่ือเสียงที่สุดของประเทศนอรเวย ของ
นักทองเที่ยวจากทัว่โลกทีม่าเยือนประเทศนอรเวย ต้ังอยูกลางเมืองออสโล มีสินคาทุก



 

  
 
 

 

สิ่งอยางที่ทานปรารถนาใหไดเลือกซื้อเปนของฝาก ของขวัญ สินคาทีม่ีช่ือเสียงมาก
ที่สุด คือ ผลิตภัณฑจากขนสัตว น้ํามนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลกึ เชน เรือ
ไวกิง้ หรือตุกตาโทรล (Troll) ตุกตาพื้นบานของประเทศนอรเวย เคร่ืองครัว พวง
กุญแจ เปนตน บริเวณเดียวกนัเปนทีต้ั่งของสถานที่สําคญัไมวาจะเปน พระราชวงั
หลวงแหงเมืองออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึ่งเปนที่ประทับของ
กษตัริยองคปจจุบันและ อาคารรัฐสภาแหงเมืองออสโล (Storting Building) เปน
ตน 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Thon Hotel Oslofjord, Skjetten, Norway หรือ
เทียบเทา 
** คําแนะนํา ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรบัคาง
คืนบนเรือสําราญ 1 คืน (ในคืนวันพรุงน้ี) เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของ
ทาน ** 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

วันทีห่า เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - พิพิธภณัฑเรือไวกิง้ - ลองเรือสําราญหรู DFDS 
จากเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - 
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  (B/L/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม พิพิธภณัฑเรอืไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสาํคัญ
ของเหลานักรบไวกิง้เมื่อคร้ังที่เคยรุงเรืองในอดีต จดัแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจาก
ไมในยคุคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขดุไดจากรอบๆเมืองออสโล ฟยอรด นอกจากน้ียังจดั
แสดงเกี่ยวกบัเคร่ืองมือในชีวติประจาํวันที่มอีายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของ
ชาวไวกิ้งเรือถอืเปนสิ่งที่สาํคญัที่สุด เพราะชาวไวกิง้ใชเรือทัง้ในเร่ืองของการรบ ทํา
การคา และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมคํีากลาววาถาไมมีเรือไวกิง้ก็จะไมมียคุที่
รุงเรืองที่สดุ ** รอบของการเขาชมอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม กรณี
ไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคนื
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ เพื่อ ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมือง
ออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS 
Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, 
Denmark) ทีพ่ร่ังพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษี, รานอาหาร, หองซาวนา, สปา, โรง
ภาพยนตร และ จดุชมวิว ฯลฯ สิ่งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน  
** ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเลก็ เพ่ือแยกสัมภาระสําหรบัคางคืนบนเรือ
สําราญ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
......... น. นําทานเดินทางสู เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก 

(Denmark) ผานนานน้ําสแกนดิเนเวีย  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร บนเรือสาํราญ DFDS พิเศษ !! เมนู บฟุเฟ�ต

สไตลสแกนดิเนเวียน 
 นําคณะเขาสูที่พัก บนเรือสาํราญ DFDS หองพักแบบปกติ (Inside Cabin, 
Bunk Beds) หรือเทียบเทา  
** หองพักชนิดปกติบนเรือสําราญ คือหองที่ไมมีหนาตาง กรณีตองการจอง
หองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรณุาตดิตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

  
 
 

 

เพ่ือตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ ประมาณ 4,000-5,000 
บาท โดยชําระคาบรกิารสวนน้ีทันทีทีห่องพักถูกยืนยันจากตางประเทศ รวมไปถึง
กรณีทีห่องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไมวากรณีใดกต็าม และทางบริษทั
จําเปนตองจองหองพักในระดบัมากกวามาตรฐานที่กาํหนดไวกับราคาคาทัวร 
(Upgrade) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง
กับผูเดินทาง ทัง้น้ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคญั ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

วันทีห่ก เมืองโคเปนเฮเกน - น้ําพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล 
เมอรเมด - พระราชวงัอมาเลียนบอรก หรอื พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวังโร
เซนเบิรก หรือ พระราชวงัฤดรูอน - พระราชวงัครสิเตียนบอรก - ถนนสตรอยก
เกท - ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน - ทาเรือนูฮาวน (B/L/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS 
......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมารก 

(Denmark) เปนเมืองเกาแกเมอืงหน่ึงของยุโรปกอตัง้มาราวศตวรรษที ่10 และเปน
เมืองใหญที่สดุของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ไดรับฉายาวาเปน “สวรรคแหงเมืองทา 
และดินแดนแหงเทพนิยายรักอมตะ” เมืองน้ีเปนแรงบัลดาลใจและหลอหลอมกวี
ระดับโลกฮันส คริสเตียน แอนเดอรแซน (Hans Christian Andersen) ผู
สรางสรรคนิยาย เจาหญิงเงือกนอย หนูนอยผูขายไมขดีไฟ ลกูเปดขี้เหรที่ผูคนทัว่โลก
ตางรูจกั 
นําทานเดินทางสู น้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) เปนน้ําพขุนาดใหญ
รูปทรงแปลกตา คลายธารน้ําตกที่ไหลริน ซึง่ตัง้อยูดานหนาทาเรือเมืองโคเปนเฮเกน มี
ตํานานเลาวาราชินีเกฟออนไดรับมอบหมายจากเทพเจาผูทรงอิทธฤิทธิ ์ใหกอบกูชาติ
บานเมอืง พระนางจึงใหพระโอรสทั้งสี่ของพระองคแปลงกายเปนพระโค เพื่อชวยกัน
ไถพื้นดินจนกลายเปนแผนดินเมืองเดนมารกในปจจุบัน ตอมาชาวเดนนิชก็ไดสราง
อนุสาวรียของพระนางและพระโอรสทั้งสี่พระองคไวเพือ่เปนเกียรติและเพื่อเปนการ
ระลึกถงึ 
นําทานเดินทางสู รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล เมอรเมด (The Little Mermaid) 
ต้ังอยูบริเวณทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถกูสรางขึน้เพื่อเปนของขวัญแกเมอืง
โคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล จาค็อบเซน บุตรชายของ
ผูกอต้ังบริษทัเบียรคารลสเบิรก ไดมคีวามประทับใจจากการดูบัลเลต เร่ือง The 
Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน เปนอยางมาก จึงวาจาง
ศิลปนชาวเดนมารกช่ือ เอ็ดวารด อีริกเซน มาปم�นรูปเงอืกนอยน้ี โดยนําแบบใบหนามา
จากนักเตนบัลเลตช่ือ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายที่เปนหญงิเปลือยนําแบบมาจาก



 

  
 
 

 

ภรรยาของตวัเขาเอง รูปปم�นเงือกนอยน้ีน่ังอยูบนกอนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 
1.25 เมตร น้ําหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได
สัมผัสกบัความผอนคลาย ฟงเสียงรองของนกนางนวลและชมเรือสําราญที่จอดเทียบ
ทาอยู และที่น่ีไดกลายเปนสัญลกัษณสําคัญของเมือง โดยในแตละปจะมีนักทองเที่ยว
มากกวา 1 ลานคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคูกับรูปปم�นเงอืกนอยนับเปนสถานที่ยอดฮติที่
ถูกถายภาพมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวงัฤดู
หนาว (Amalienborg Palace) ปจจุบันพระราชวงัแหงน้ียงัเปนสถานทีป่ระทับของ
บรรดาเหลาพระราชวงศเดนมารก นอกจากจะไดชมสถาปตยกรรมอันงดงามภายนอก
สไตลร็อกโคโคแลว ดานหนาของพระราชวงัจะมกีารเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวัน 



 

  
 
 

 

พระราชวังต้ังอยูริมน้ําทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สรางขึ้นเมือ่กลางศตวรรษที่ 
18 เพื่อเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ป ของราชวงศโอลเดนบวรก และใชเปนที่
พํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากที่พระราชวังคริสเตียนบอรกถกูไฟไหม
ในป ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเดนมารกจึงไดขอซือ้พระราชวงัแหงน้ีไว และไดยาย
เขามาอาศัยต้ังแตน้ันเปนตนมา กษตัริย พระราชินี และบุตรของราชวงศไดอาศัยอยู
ภายในพระราชวงัแหงน้ีทั้ง 4 อาคาร ต้ังโดดเดนเปนศูนยกลางทีง่ดงามมากที่สดุใน
ทวีปยุโรป แมรูปลักษณภายนอกของพระราชวังทั้ง 4 มีลกัษณะที่เหมือนกัน แตภายใน
พระราชวังแตละอาคารไดถกูตกแตงตางกันไปตามรสนิยมของผูอาศัยเดิม แตละหอง
ไดตกแตงอยางหรูหราที่สดุ ปจจุบันพระราชวงัแหงน้ียงัคงใชเปนที่ประทบัของสมเด็จ
พระราชินีนาถมารเกรเธอที่ 2 และราชวงศเดนมารกอยู ซึ่งบางสวนของพระราชวงัเปด
ใหนักทองเที่ยวที่สนใจไดเขามาชม และยังเปดเปนพพิิธภัณฑขนาดเลก็จัดแสดงงาน
ศิลปะ ภาพเขียน เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับอัญมณี สิ่งประดิษฐอ่ืนๆ และเอกสาร
ทางประวติัศาสตร ทีม่กีารเก็บรวบรวมในชวงเวลา 400 ปเลยทีเดียว และยังมีรูปปم�น
ขนาดใหญของพระเจาเฟรเดอริกที ่5 ซึ่งต้ังอยูระหวางพระราชวงัทัง้ 4 หลัง ซึ่งวากัน
วา เปนรูปปم�นทรงมาที่สวยงามที่สดุของโลกอีกดวย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน เขาชม พระราชวงัโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดรูอน (Rosenborg 
Palace) เปนพระราชวงัทีต่กแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส สรางในสมัยพระ
เจาคริสเตียนที่ 4 เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมทีพ่ระองคภาคภูมิใจ เพราะนอกจากความ
งามของตัวตกึภายนอกและภายในที่ตกแตงอยางหรูหรา ดวยวตัถทุี่ลํ้าคามากมายแลว 
ยังมพีิพิธภัณฑในบริเวณช้ันใตดิน ใชเปนที่เกบ็เคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซึง่ในอดีตพระราชวงัแหงน้ีถกู
สรางเพือ่จุดประสงคใชในการพาํนักพกัรอนของเช้ือพระวงศในสมัยน้ัน ทั้งยงัเคยถกู
วางเพลิงจากกองทพัอังกฤษถึง 2 คร้ังในป 1794 และป 1801 ตอมาราชวงศ
เดนมารก ไดบูรณะขึ้นมาใหมใหสวยงามด่ังปจจุบัน เมื่อเดินออกไปดานนอกกําแพง



 

  
 
 

 

ของตัวพระราชวงั จะไดพบและเพลิดเพลินกับพื้นหญาเขียวชอุมและทางเดินใตรมเงา 
น่ันกคื็อ สวนคงิสการเดน ทีอ่ยูรอบปราสาท เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่ใหชาว
โคเปนเฮเกนไดพกัผอน และทํากิจกรรมตางๆในวันหยดุ ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบัทาน
ไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้น้ี
ทางบรษัิทจะคํานงึถึงประโยชนของลกูคา เปนสําคัญ ** 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังคริสเตียนบอรก (Christiansborg 
Palace) ในอดีตพระราชวงัคริสเตียนบอรกคอืพระราชวงัซึ่งเปนที่ประทับของพระ
ราชสันตตวิงศในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แหงประเทศเดนมารก แต ณ 
ปจจุบันพระราชวงัแหงน้ีถกูใชเปนทีท่ําการรัฐสภา โดยเปนสถานที่เพียงแหงเดียวใน
โลกทีม่ี 3 หนวยงานราชการในที่แหงเดียวกัน น่ันคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญติั 
และอํานาจตุลาการ แตบางสวนของที่น่ีก็ยังคงถูกใชสําหรับพระราชวงศเดนมารก เชน 
หองรับแขกของราชวงศ เปนตน รวมทัง้บางสวนยังเปดใหนักทองเที่ยวที่สนใจไดเขา
มาชม 
นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยกเกท (Stroget Shopping Street) ถนนชอปปم�งที่
ยาวที่สดุในโลกเร่ิมจาก ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of 
Copenhagen) คําวา “สตรอยกเกท” ไดถกูต้ังเปนช่ือเลนของถนนคนเดินแหงนี้ ซึง่
แปลวา การเดินเลน โดยใชต้ังแตยคุศตวรรษที ่18 เปนตนมา ครอบคลมุ ถนน 4 สาย
ดวยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ 
Stergade โดยมคีวามยาวถงึ 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเยทถูกประกาศใหเปนเขต
ปลอดรถยนตต้ังแตป 1962 แตในชวงแรก เจาของกิจการหลายรายไมเห็นดวยกับการ
ปดถนน เพราะเกรงจะเปนผลเสียตอธุรกิจ แตทําใหทกุวันน้ีผูคนไดเดินอยางสนุกและ
สะดวกสบาย ทีน่ี่คึกคักไปดวยผูคนประมาณแสนคนตอวัน เรียงรายไปดวยรานคาทีม่ี
คุณภาพ มต้ัีงแตสินคาราคาถูกไปจนถงึสินคาแบรนดเนมที่มรีาคาแพงที่สุดในโลก อาทิ 
หลุยสวิตตอง, ชาแนล, รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิสฯ, พอรซเลน เปนตน มี



 

  
 
 

 

รานอาหารมากมาย แถมยงัมีนักดนตรีริมทางที่มาชวยบรรเลงเพลงใหความบันเทงิ
ระหวางเดินเลน นอกจากน้ีเมอืงโคเปนเฮเกน ไดรับการขนานนามจากคนทัว่โลกวาเปน
เมืองจักรยาน ประชากรเกินคร่ึงใชจกัรยานเปนพาหนะในการเดินทาง เหตผุลสําคัญ
คือรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนสุขภาพแขง็แรง และลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
ที่สรางมลพิษแกสิง่แวดลอม จึงออกแบบผังเมอืง เพือ่รองรับนักปم�นและคนเดินเทา ให
ไดรับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด บริเวณเดียวกัน เปนทีต้ั่งของ ทาเรือนูฮาวน 
(Nyhavn Pier) เปนเขตทาเรืออันเกาแกของเมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 
ต้ังอยูริมฝم�งตะวันออกของตัวเมอืง ตามประวติัไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกที่ 5 
ทรงรับส่ังใหสรางทาเรือใกลๆ  ตัวเมืองหลวง เพื่อใหสะดวกงายตอการขนยายสินคา 
และใชเปนทาเรือพาณิชยสําหรับเรือจากทัว่ทกุมมุโลกมาเทียบทา ในสมัยกอนพืน้ที่
ริมน้ํายานน้ีทรุดโทรมมาก เรียกวาเปนจุดเสื่อมโทรมของเมืองเลยก็วาได แตในปจจุบัน
ไดกลายเปนแหลงความบันเทงิอันทันสมัย เต็มไปดวยรานอาหารช่ือดัง ผบั บาร และ
รานขายของที่ระลกึที่สวยงาม รายลอมไปดวยตึกสีสันสดใสมากมาย พิพธิภัณฑ
แหงชาติเดนมารกไดสงวนพื้นที่บางสวนไวเปนทาจอดเรือเกาแก เรือใบ และเรือสินคา
โบราณ มีหลายลําที่ยงัคงใชงานอยู และไดรับการบูรณะซอมแซมอยางด ีถกูนํามาจอด
ทอดสมออยูริมสองขางฝم�งแมน้ํา และยงัมีสมอเรือขนาดใหญที่ไดถกูนําไปใชกับเรือรบ 
ต้ังอยูเปนอนุสรณเพือ่ระลึกถึงกลุมชาวทหาร และลูกเรือที่เสียสละกวา 1,700 รายใน
สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 อีกดวย 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Zleep Hotel Copenhagen, Copenhagen, 
Denmark หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด เมืองโคเปนเฮเกน - ทาอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
(B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก เพื่อใหทานมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร 

14.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG951 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 



 

  
 
 

 

วันทีแ่ปด  ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย   (-/-/-) 
06.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ตั๋ว 

07 - 14 เมษายน 
2563 
(13 14 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

08APR TG960 
BKK-ARN 01.10-
07.00 
13APR TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

08 - 15 เมษายน 
2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

09APR TG960 
BKK-ARN 01.10-
07.00 
14APR TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

12 - 19 เมษายน 
2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

13APR TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
18APR TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

30 เม.ย. - 07 พ.ค. 
2563 
(01 พ.ค. วันแรงงาน 
/ 04 พ.ค. วันฉัตร

01MAY TG960 
BKK-ARN 01.10-
07.00 
06MAY TG951 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 



 

  
 
 

 

มงคล / 06 พ.ค. วันวิ
สาขบูชา) 

CPH-BKK 14.25-
06.00+1 

02 - 09 พฤษภาคม 
2563 
(04 พ.ค. วันฉัตร
มงคล / 06 พ.ค. วันวิ
สาขบูชา) 

03MAY TG960 
BKK-ARN 01.10-
07.00 
08MAY TG951 
CPH-BKK 14.25-
06.00+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

09 - 16 พฤษภาคม 
2563 
(01 พ.ค. วันแรงงาน 
/ 04 พ.ค. วันฉัตร
มงคล / 06 พ.ค. วันวิ
สาขบูชา) 

10MAY TG960 
BKK-ARN 01.10-
07.00 
15MAY TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 
2563 
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯ
พระราชินี) 

28MAY TG960 
BKK-ARN 01.10-
07.00 
02JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 
2563 
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯ
พระราชินี) 

31MAY TG960 
BKK-ARN 01.10-
07.00 
05JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

02 - 09 มิถุนายน 
2563 
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯ
พระราชินี) 

03JUN TG960 
BKK-ARN 01.10-
07.00 
08JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 



 

  
 
 

 

13 - 20 มิถุนายน 
2563 

14JUN TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
19JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

20 - 27 มิถุนายน 
2563 

21JUN TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
26JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น (หากมี) ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพจิารณา
อยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจาํนวนของ
ผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอืเดินทางเพื่อ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน 
สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สงหนังสอืเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วนัทําการ 
เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซา
คร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทานใหทางบริษัท
ดําเนินการขอวีซาให รวมไปถงึ กรณีทีท่านขอเอกสารจากทางบริษทัไปเพื่อดําเนินการขอวีซาดวย
ตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลา
คงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
** 
 



 

  
 
 

 

** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทวัร , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จาํเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผูเดินทาง
ไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ่ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร
สวนตัวของทานมาเพิม่เติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของ
วัตถดิุบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั ขาวผดั และ บะหมี่กึง่
สําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีทีท่านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทาํการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่
สถานทีดั่งกลาวตรงกับวนัอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
คืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุกรณี เน่ืองจากเงือ่นไขของบัตรโดยสาร และ 
ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทาน้ัน ** 
 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพือ่เขาถงึสถานที่บางจุด และ 
อาจเปนระยะทางทีค่อนขางไกลจากจดุที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ 
อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสาํหรับการเดินทาง เพือ่ประโยชน
สูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถงึผูเดินทางสงูอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมผีูรวม
เดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณี



 

  
 
 

 

ใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุ
กรณี ** 
 
** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 
 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมหีนาวางไมตํา่กวา 2 หนา (หนังสือเดนิทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มอีายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบ
จดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษทัฯ ทีม่ีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทาํงานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ

บํานาญ 



 

  
 
 

 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัหนาทีก่ารงาน 
เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทัง้น้ี 
อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาทีรั่บยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรพัย เทาน้ัน กรุณาจดัเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชี
บรษัิท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณผูีเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา  

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 



 

  
 
 

 

ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางอิงความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 
 
 



 

  
 
 

 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 
สถานที่ย่ืนคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวซีา VFS ประเทศสวีเดน  อาคารเดอะเทรนดี้ 

ออฟฟศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกทีสุ่ด 
ซอย สุขมุวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามอื สังเกตไดงาย จดุนับพบบริเวณช้ัน 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบนั ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วนัที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และทีอ่ยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

 



 

  
 
 

 

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวย
ความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 
 
 
 
 


