
 

 

รหัสทัวร B2B2000387 
ทัวรสแกนดิเนเวีย สวีเดน เดนมารก นอรเวย ฟนแลนด 8 วัน 6 คืน (AY) 
โคเปนเฮเกน | สต็อกโฮลม | เรือสําราญ DFDS และ SILJA LINE 
ออสโล | คารลสตัท | เฮลซิงกิ | สโมเกน  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มัลโม   
วันที่ 2. มัลโม – โคเปนเฮเกน – เรือสําราญ DFDS – ออสโล 
วันที่ 3. ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด – พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ  -ออสโล 
วันที่ 4. ออสโล - สโมเกน – คารลสตัท 
วันที่ 5. คารลสตัท – สต็อกโฮลม 
วันที่ 6. สต็อกโฮลม – ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา – เรือ SILJALINE 
วันที่ 7. เฮลซิงกิ– สนามบิน 
วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มัลโม   
05.30 น. 

 
08.55 น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทางเขาประตู 
4 เคานเตอร G สายการบินฟนนแอร พบเจาหนาที่จะคอยอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY 142  

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟนแลนด (Finland)     แวะพัก
เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง และผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง   

17.45 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY959  



 

 

18.25 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  นําทานเดินทางสูเมืองมัลโม (Malmo) เมืองที่
ไดชื่อวาใหญเปนอันดับสามของประเทศสวีเดน โดยตั้งอยูบนชายฝم�งตะวันตกเฉียงใต

ของประเทศ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก .BEST WESTERN HOTEL MALMO ARENA หรือเทียบเทา 
(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของทาน) 
 

วันที่ 2 มัลโม – โคเปนเฮเกน – เรือสําราญ DFDS – ออสโล  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน ใหทานถายรูปคูกับเงือกนอย (Little 
Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและ
เรือสําราญเทียบทาอยู นําทานชมนํ้าพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) มี
ตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระ
ราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิด
เปนประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําเท่ียวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก (Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่ประทับในฤดู

หนาวของราชวงศแหงเดน 
มารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวัน



 

 

ตอนเที่ยงเม่ือสมเด็จพระ 
ราชินีนาถเสด็จประทับอยูที่น่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล (City Hall) จุดถายรู
สวยงามประจําเมือง และ 
ทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก 
(Stroget Street) ถนนชอปปم�ง  
ที่ยาวที่สุดในโลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อ
ดัง อาทิ Louis Vuitton,  
Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry 
หลังจากน้ัน นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway)ที่พรั่ง
พรอมไปดวยรานขายของ,  
รานคาปลอดภาษ,ีรานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ   

  ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ 
SEA VIEW)    
(ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ 700 บาท) 
 

วันที่ 3 ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด – พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ - ออสโล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) เมืองที่ถูก
สถาปนาขึ้นเมื่อประมาณ 60 ป แตมีประวัติศาสตรยอนหลังกวา 900 ป นําทานชม
สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด (Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษของ
สวนแหงน้ีอยูที่ผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และ
การหลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย เปนผลงานของกุสตาฟ 
วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยชื่อดัง อีกทั้งสวนน้ียังไดรับการยอมรับวาเปนสวน
ประติมากรรมที่ใหญที่สุดในโลก จากน้ันนําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่ง
สรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณริม
แมน้ําซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด  



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจาก
ไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยังจัดแสดง
เกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาว
ไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบทําการคา
และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรือง
ที่สุด  นําทานชอปปم�งยานคารล โจฮันเกนเกท (Karl Johangen Gate)ยานถนน
คนเดิน สินคาของฝากที่เปนที่นิยมของนักทองเท่ียวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน 
แตสินคาและของที่ระลึกตางๆ มีราคาคอนขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเปนประเทศที่มีคา
ครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก QUALITY EXPO หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 4 ออสโล – สโมเกน – คารลสตัท  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองสโมเกน (Smögen) เปนเมืองบนชายฝم�งตะวันตกของสวีเดน

ตั้งอยูในเขตเทศบาล Sotenäs เมือง Västra Götaland ถูกขนานนามวาเปน เมือง
แหงฤดูรอน (Summer Town) แหงชายฝم�งทะเลตะวันตกของสวีเดน Smögen เปน
หมูบานชาวประมงขนาดเล็ก มีทั้งบานของชาวประมง และบานพักผอนตากอากาศ นํา
ทานชมหมูบานบนเกาะสโมเกน (Smogen) สโมเกนมีสภาพชายฝم�งที่ เปนโขด
หินแกรนิต และเขาหัวโลนที่ไมมีตนไม มีหนาผาที่เปนหิน  ทั้งหมด อยูติดริมทะเล 



 

 

สถานที่พักตากอากาศที่สวนใหญทําดวยไม บานแตละหลังทาสีสันสดใสสวยงาม ท้ังสี
น้ําตาล, แดง, เหลือง และ ฟ�า สโมเกนจึงเปนสถานที่ทองเท่ียวชายฝم�งทะเลตะวันตก ที่
สวยงามแหงหน่ึงของประเทศสวีเดนจึงเหมาะแกการมาทองเท่ียวในฤดูรอนท่ีสุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคารลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู

ระหวางเมืองสต็อกโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะ
เปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป
ค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญของ
เมือง สรางขึ้นเม่ือป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพาน
หิน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN GUSTAF FRODING หรือเทียบเทา 

 
 
 
 

วันที่ 5 คารลสตัท – สต็อกโฮลม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับ
ขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอม
ดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให
สต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม งดงามแปลก
ตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,
พิพิธภัณฑในยุคกลาง,มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหาร
ดานหนาของลานจัตุรัสกวาง เปนตน   



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชมเมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม 

งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ 
อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง, พระราชวังหลวงและพิธี
เปลี่ยนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง นําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน 
อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN STOCKHOLM BROMMA หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 6 ส ต็ อ ก โฮ ล ม  – ศ าล าว าก ารก รุ งส ต็ อ ก โฮ ล ม  – พิ พิ ธภั ณ ฑ เรื อ วาซ า 

– เรือ SILJALINE 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป 
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 
8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 
10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel 
Prize) นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือท่ีถูกกูขึ้นมาใน
ศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต 
และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑ



 

 

ประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร
เกี่ยวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ
ในสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรอม

ไปดวย รานขายของ, คาสิโน, รานคาปลอดภาษ,ี รานอาหาร,หอง Sauna, Spa ฯลฯ 
 เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทานออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศ

ฟนแลนด 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต” ณ 

ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE[Sea view cabin หองพักแบบ

เห็นวิวทะเล] 
 (ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ700 บาท) 

วันที่ 7 เฮลซิงกิ – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึง ณ ทาเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
4 ช่ัวโมง) เมืองหลวงใหญของประเทศฟนแลนด (Finland)  ตั้งอยูทางใตของประเทศ 
ริมชายฝم�งอาวฟนแลนด เฮลซิงกิไดรับฉายาวาเปน “ธิดาแหงทะเลบอลติก” ความ
งดงามของสถาปตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากทั้งทางฝم�งยุโรปและรัสเซีย ชมตลาดนัด
ริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงเปนตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก ขาย
ปลานานาชนิด อาหาร ผลไม และดอกไม แลวยังเปนที่ตั้งสถานที่สําคัญ อาทิเชน 
ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ จากน้ันนําทานชมจัตุรัสซีเนเตอร 
(Senate Square) รายลอมไปดวยอาคารสําคัญๆที่สรางในยุคที่อยูใตการปกครอง
ของรัสเซียและเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเฮลซิงกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชมอนุสาวรียซิเบลิอุส (Sibelius monument) ตั้งอยูในสวนซิเบลิอุส สราง

ขึ้นเพื่อสดุดีใหแก Jean Sibelius นักประพันธเพลงคลาสสิก เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยู
กลางแจง ดูแปลกตา ทันสมัย เปนผลงานของศิลปน Eila Hiltunen สรางโดยนําเอา
แทงเหล็ก 600 แทง มาเชื่อมเขาดวยกันจนออกมาเปนรูปรางของออรแกนลม กวาง 
10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ต้ังอยูกลางแจงอยางโดดเดนเปนสงา 

17.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ AY141 



 

 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
 SCANDINAVIA THE NORDIC MODEL 

สวีเดน เดนมารก นอรเวย ฟนแลนด 
 8 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินฟนนแอร (AY) 
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
4-11 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 45,400 13,900 
11-18 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 45,700 13,900 

30 เม.ย.  
– 7พ.ค. 63 75,900 75,900 75,900 46,200 13,900 

22-29 พ.ค. 63 72,900 72,900 72,900 44,200 17,900 
12-19 มิ.ย. 63 78,900 78,900 78,900 50,200 17,900 
18-25 มิ.ย. 63 78,900 78,900 78,900 49,200 17,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมลูคาเพ่ิม 7%  
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีเดน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศนูยยื่นวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย ( 24 ยูโร) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา



 

 

และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 8) *** 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได  
                                                                                   

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                        
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมี
เงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซา
ในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไม
เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูป

ถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น) 

4. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
4.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป  สวนตวัของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 3 เดือน รบกวนลกูคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 3 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         



 

 

4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 
4.3กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     4.3.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
ระบุชื่อเจาของบัญชี   (ผูที่ออกคาใชจายให) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกัน
อยางไร ฉบับภาษาอังกฤษ  
     4.3.2. สําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีออกคาใชจายให 
     4.3.3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement ใน
ขอ 3.1 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

 



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวีเดน 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด    แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา        แยกกันอยู            หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................อีเมล..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทท่ีทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่................................... ถึงวันที่........................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย        เคย  (กรุณาระบวุันที่ หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

 



 

 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย                   เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ).................................................... 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

       กรุณาระบุชื่อ ......................................................  

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู

เดินทางเทานั้น 


