
 

 
 

 
 
 

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA COUNTDOWN 2020 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 

วันที่สอง โคเปนเฮเกน • น้้าพุเกฟิออน • รูปปั้นนางเงือกน้อย • พระราชวังอมาเลียนบอร์ก • ท่าเรือนูฮาวน์ •                                    
ช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ • มัลโม • ข้ามสะพานโอเรซุนด์ • ชมเมืองมัลโม • TURNING TORSO 

                                                                                                             (-/กลางวัน/เย็น) 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (KINGDOM OF DENMARK) เมืองโคเปนเฮเกน (บินตรง) โดยสาย

การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 
45 นาท ี

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในช่วงฤดูหนาว)  
 
 



 

 
 

 
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที ่
โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมือง
หลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก 
และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบ
สแกนดิเนเวีย  

จากนั้น น า ท่ า น ช ม  น้้ า พุ เ ก ฟิ อ อ น  ( GEFION 
FOUNTAIN) รูปปั้นของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนที่
ก าลังลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ที่มีความเชื่อว่า 
เทพีนอร์ดิกเกฟิออนท าการไถคราดเพ่ือให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนั่นเอง 
ถ่ายรูปกับเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็น
ของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความ
ประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่าง
มาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั้นรูปเงือกน้อยนี้ โดยน าแบบใบหน้ามาจากนัก
เต้นบัลเลต์ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและที่นี่ได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 ที่นี่เป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 
ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้น The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ 
 
จากนั้น น าท่านเข้าชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก 

(AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวัง
ฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมน้ าทาง
เหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สร้างข้ึนเมื่อ
กลางศตวรรษที่ 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการ
ครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และ
ใช้เป็นที่พ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว 
ภายในจัดแสดงสิ่งของล้ าค่าต่างต่างมากมาย 
อาทิ เช่น เครื่องเพชรมหามงกุฎ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (NYHAVN) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของตัวเมือง ตาม

ประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพ่ือให้สะดวกง่ายต่อ
การขนย้ายสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์ส าหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวันอากาศดีถือเป็นศูนย์
รวมของนักท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันสุดหรูบน Rooftop  
จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ (STROGET) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ร้านบนถนนช้อปปิ้งสาย

หลักของเมืองเต็มไปด้วยแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ที่
ไม่ว่าใครจะเข้ามาแล้วกี่เมืองกี่สาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตัวเองไม่ให้เดินเข้าไปซ้ าได้ แต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือ
ร้านของแบรนด์ดีไซเนอร์ท้องถิ่นชื่อดังอย่าง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้
เช่นกัน  

 

เดินทางสู่ เมืองมัลโม (MALMÖ) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศสวีเดน น าท่านเดินทางข้ามสะพานโอเรซุนด์ 

(THE ØRESUND BRIDGE) ซึ่งเชื่อมประเทศสวีเดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ  



 

 
 

 

12 กม. (เป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม.) เปิดใช้เมื่อปี 2000 เชื่อมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น 

ประเทศเดนมาร์กกับมัลโม ประเทศสวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดดเด่นมาก สามารถใช้ได้ทั้งรถยนต์และ

รถไฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมจัตุรัสกลางเมืองมัลโม ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นของพระเจ้า Karl 

Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson ด้านซ้ายของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของ Rådhuset หรือ 

Town Hall ศาลาว่าการเมืองสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ที่

สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1353 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน

อาคารเก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม TURNING 

TORSO ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 เมตร 

ซึ่งนับเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็น

ตึกท่ีอยู่อาศัยที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของทวีปยุโรป 

 

 

 



 

 
 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   QUALITY HOTEL VIEW 4* หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม มัลโม • โกเธนเบิร์ก • พิพิธภัณฑ์วอลโว่ • ย่านเมืองเก่า • ตลาดคริสต์มาส     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่  โกเธนเบิร์ก (GOTHENBURG) หรือ เยอเตอบอร์ย 272 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชม. เมืองที่ได้รับ

การขนานนามว่า “Little London” เมืองตน้ก าเนิดแบรนด์รถชื่อดังอย่าง วอลโว (Volvo)  เป็นเมืองใหญ่เป็น

อันดับ 2 ของประเทศสวีเดน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

สวีเดน เมืองตั้งอยู่ปากแม่น้ าเยอตาซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ าไหลกลับสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย โกเธนเบิร์ก

เป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนอร์ดิก มีการท าประมงส่งรถยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้เป็นสินค้าส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วอลโว่ (VOLVO MUSEUM) สถานที่จัดแสดงเรื่องราวของวอลโว่ บริษัทรถที่เป็น

ความภูมิใจของคนสวีเดนตั้งแต่ยุคบิกเบิกจนมาถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นของวอลโว่ที่เริ่มต้นมาจากโรงงานผลิตลูก

ปีน ก่อนที่จะมาผลิตรถยนต์โดย มร.อัสซาร์ กาเบรียลสัน และ มร.กุสตาฟ ลาร์สัน สองผู้ก่อตั้ง ภายใน

พิพิธภัณฑ์จ าลองห้องท างานของสองผู้ก่อตั้งเอาไว้ให้ชมกัน นอกจากนี้ยังมีคอลเล็กชั่นรถยนต์วินเทจที่หาชม

ยาก รถยนต์ต้นแบบทั้งที่ได้น ามาสร้างจริง และบางรุ่นที่เป็นแค่โมเดล ตลอดจนการพัฒนารถยนต์ -เครื่องยนต์

ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งแทรกเตอร์ รถดับเพลิงไปจนถึงเครื่องบิน 

หมายเหตุ : หากไม่สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์วอลโว่ได้ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางพิพิธภัณฑ์อาจไม่
เปิดให้เข้าชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางเป็นสถานที่อ่ืนทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมย่านเมืองเก่า (GOTHENBURG OLD TOWN) มีชื่อเรียกว่า HAGA เป็นที่ตั้งจัตุรัสกุสตาฟ 
อดอฟท์ (GUSTAV ADOLF’S) เคยเป็นที่รู้จักในชื่อ “Stortorget” แปลว่า “จัตุรัสใหญ่” ภายหลังเมื่อมีการ 



 

 
 

 
น ารูปปั้นขนาดใหญ่ของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ (Gustavus II Adolphus) มาตั้งไว้ในปี ค.ศ.1854 จึงเปลี่ยน
ชื่อจตุรัสตามชื่อของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ จตุรัสแห่งนี้เหมาะส าหรับการนั่งดื่มกาแฟสบายๆ หรือเดินชม
ถนนที่ส าคัญรอบๆ ผ่านชมศาลากลางเมือง (KRONHUSET) อาคารสไตล์ดัตช์ที่มีความเก่าแก่และสวยงาม 
เป็นศูนย์กลางของงานฝีมือชั้นสูง ด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนด้านหลังเป็นห้างสรรพสินค้าทันสมัยชื่อว่า 
Nordstan เดินเล่นจัตุรัสโกตา (GÖTAPLATSEN) อีกหนึ่งจัตุรัสหลักของเมืองโกเทนเบิร์ก เป็นที่ตั้งของรูป
ปั้นโพไซดอน ด้านหลังเป็นถนน Avenyn ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและบาร์ 

จากนั้น น าท่านสู่ ตลาดคริสต์มาสโกเธนเบิร์ก (THE CHRISTMAS MARKET) ฟังเพลงคริสต์มาสจากคณะนักร้อง
ประสานเสียงที่มาช่วยขับกล่อมให้เวลาช่วงนี้มีความสุขสันต์ดั่งต้องมนต์แห่งเหมันต์ และจะได้กลิ่นหอมของไส้
กรอกย่าง กวางอบ และไวน์เครื่องเทศ (Glögg) มีการประดับตกแต่งอย่างอลังการ บัลเล่ต์บนลานน้ าแข็ง และ
ไฟประดับสว่างไสวกว่า 5 ล้านดวงแบบไม่ต้องง้อดวงอาทิตย์ เพลิดเพลินจนนึกว่าก าลังอยู่ในเมืองนิทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดน มีความสวยงามที่สุดคือช่วงฤดูหนาว แม้ว่าในฤดูนี้จะมีแดดออก
ในตอนกลางวันช่วงเวลาสั้นๆ แต่ในเมืองก็ส่องสว่างด้วยแสงไฟเทศกาลจ านวนกว่าล้านดวงให้ได้ชมกันแบบจุใจ  



 

 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  QUALITY HOTEL 11  4* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  โกเธนเบิร์ก • ออสโล • โอเปร่าเฮ้าส์ • ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น • สวนวิกเกอแลนด์ • พิพิธภัณฑ์เรือ     

                    ไวกิ้ง                                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอ านาจ เมืองสวยในเขต

ชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย  290 กม. 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ถ่ายรูปกับโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) แลนด์มาร์คส าคัญ เป็นศูนย์วัฒนธรรม
ที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็นที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สร้างจาก
กระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์แปลกสะดุดตาไม่ เหมือนกับที่อ่ืนในโลก ออกแบบให้ดู
เหมือนธารน้ าแข็งยักษ์โผล่ขึ้นมาจากน้ า และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวโพลน ถ่ายรูปกับ AKERHUS CASTLE 
และ ROYAL PALACE สถานส าคัญประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชม
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ถ่ายรูปกับลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (SKI JUMPING HOLMENKOLLENBAKKEN) 
เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ที่สามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 30,000 คน และยังได้รับรองมาตรฐานจาก สหพันธ์
สกีนานาชาติ (FIS) เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันสกีในช่วงเทศกาล ซึ่งลานกระโดดสกีแห่งนี้ถูกใช้ในการ 
 



 

 
 

 
แข่งขัน สกี (Holmenkollen Ski Festival) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานที่ที่ใช้แข่งขันสกีระดับโลก (FIS Ski Jumping World Cup)  
ชมสวนประติมากรรมวิกเกอแลนด์ (VIGELAND SCULPTURE PARK) ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน FROGNER เป็น

สวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลักหินและรูปหล่อส าริดจ านวนมากกว่า 

200 ชิ้นงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน GUSTAV VIGELAND เพียงคนเดียว แสดงให้

เห็นถึงความทุ่มเทของตัวศิลปินเป็นอย่างมาก โดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ 

ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือใน

ชีวิตประจ าวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             หนึ่ งในไฮไลท์ของการเที่ ยวออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง  ( THE VIKING SHIP 

MUSEUM) สถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหนึ่งในพาหนะชิ้นส าคัญท่ีสุดของโลก 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  RADISSON BLU SCANDINAVIA OSLO 4* หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า ออสโล • คาร์ลสตัด • โบสถ์ประจ้าเมือง • เออเรโบร • ปราสาทเออเรโบร • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวาดเคอพิง 

• สต็อกโฮล์ม                       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดนิทางสู่ คาร์ลสตัด (KARLSTAD) 218 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 เมืองสวยริมทะเลสาบแวนเนิร์น เมืองเก่าที่

ยังคงเห็นบรรยากาศแบบาชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1 ,000 ปี เมืองนี้จึงมี
วิวสวยทั้งภูเขา ทะเลสาบและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณรอบนอก โบสถ์ประจ้าเมือง (KARLSTAD CATHEDRAL) โบสถ์สีขาวสไตล์บารอค

ที่ตั้งโดดเด่นใจกลางเมือง 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู่ เออเรโบร หรือ เออเรอะบรู (OREBRO) 109 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม. เมืองแห่งปราสาทป้อม

ปราการยุคกลาง เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่เหนือสุดของโลก แต่กลับมีภูมิอากาศแบบอบอุ่น เนื่องจากอิทธิพล
ของกระแสน้ าอุ่นกัลฟ์สตรีม ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล พระอาทิตย์ไม่ตกดินเลยในบางช่วงของฤดู
ร้อน และแทบไม่สามารถเห็นได้ในฤดูหนาว นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
สวีเดน น าท่านแวะถ่ายรูปปราสาทเออเรโบร (OREBRO CASTLE) ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น้ าสวาร์ตาน 
(Svartan River) โดยส่วนที่เป็นหอคอยนั้นถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลัง
ของศตวรรษที่ 13 พ้ืนที่บางส่วนของปราสาทยังมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม พร้อมทั้งยังมีการจัดแสดง
ศิลปะ, การแสดงดนตรี, ร้านอาหาร, การจัดนิทรรศการ, ทัวร์, ประชุม, และอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
จากนั้น น าท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวาดเคอพิง (WADKOPING OPEN AIR MUSEUM) ที่มีเอกลักษณ์อัน

โดดเด่นและสะดุดตานั้นก็คือ บ้านไม้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18-19 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของอาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเออเรบรู และมีลักษณะสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคาร
สร้างจากไม้และทาสีสีแดงหรือสีอิฐเมื่อเวลาสะท้อนกับผืนน้ าจะให้ภาพที่สวยราวกับภาพวาดเลยทีเดียว 

 
เดินทางสู่  กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน 202 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. เป็นนครหลวง

อันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 
14 เกาะ โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สต็อกโฮล์มเป็น
เมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ า 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก  QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก  คาลสตัท • สต็อกโฮล์ม • พระราชวังหลวง • ศาลาว่าการ • สถานีรถไฟใต้ดิน • แกมล่าสแตน 

                                                                                                                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านชมเมือง สต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM)  

 แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง (ROYAL PALACE) บริเวณแถบพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่างๆ เต็มไป

ด้วยร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก  

 

น าท่านเข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM CITY HALL) ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม ใช้

เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ RAGNAR OSTBERG สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 

ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกวันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของ

ทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (NOBEL PRIZE) 

เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM METRO) เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ใต้ดินที่ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบันมีจ านวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใต้
ดิน 47 สถานี และยกระดับ 53 สถานี มีจ านวน 10 เส้นทาง จัดเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีน้ าเงิน 
แดง และเขียว มีระยะทางยาวกว่า 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละสถานี จะมีความเป็นเอกลักษณ์ มีธีม
โดยเฉพาะ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้งน่าตื่นตาตื่นใจ ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินกว่า 150 
คน 



 

 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่านแกมล่าสแตน (GAMLA STAN AREA) เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็น

อีกที่หนึ่งที่ผู้มาเยือน Stockholm ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ที่นี่มีมา
ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล้ าค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในเมืองเลยทีเดียว
ผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด สต็อกโฮล์ม • สนามบินสต็อกโฮล์ม                          (เช้า/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.30 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้

ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961 

 

วันที่แปด กรุงเทพฯ  

05.45 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  



 

 
 

 
หมายเหตุ:  รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือ

ตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 8 วัน 5 คืน 
Countdown 2020 เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน โดยสายการบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง  กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 
ปี (มีเตียง) 

เด็กอายุต่้ากว่า 2 
ปี (ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

29 ธ.ค. 62 5 ม.ค. 63 TG950/TG961 75,900 74,900 73,900 9,500 

** คณะเดินทางจ้านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป ** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 
** 

90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 18,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai 

Airway(TG)  
2. ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้าหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

4. ค่าท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
5. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 



 

 
 

 
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
9. ทิปส าหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 
10. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
2. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท/ท่าน 
3. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

7. ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป 8 วัน 800 บาท/ท่าน 
 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพ่ิม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป่วย 



 

 
 

 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ 
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ได้ตามความเป็นจริง 

5. กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ใน
กรณีท่ีท่านท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่า ประเทศ
นอร์เวย์ส่งกลับมา เพ่ือกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า ประเทศ นอร์เวย์ 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
ทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพัก 
1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ
เสริม  

2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

6. บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเ หล่านี้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 



 

 
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้) 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 



 

 
 

 

12. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ้าเพื่อ

ประโยชน์ของท่านเอง** 

  



 

 
 

 

 เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวีเดน) 

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา *** 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคย
ได้รับวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือวีซ่าประเทศอ่ืนๆ ให้ท่านแนบมาด้วย (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
เท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พ้ืนหลังสีขาวอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามถ่ายด้วย
ตัวเอง   
รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสอง
ข้าง  ห้ามสวมแว่นหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่ง
ภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่าน
เคยได้รับย้อนหลังไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือก
เสื้อผ้าที่ไม่ซ้ ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้อง
เสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า 

3. ส าเนาบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล 
6. ใบสมรส, ใบหย่า, สูติบัตร (เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี)  
7. หลักฐานการท างาน 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ประทับตราฯ 
และเซ็นรับรองทุกหน้า (คัดลอกไว้ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า) แปลเป็นภาษาอังกฤษ  

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค.0403) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท างานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)  ระบุชื่อ 

นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาว่าจ้าง วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (ให้ใช้ 
“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูตในการยื่น) 

- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า) เป็น
ภาษาอังกฤษ 

- กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ต้องแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญ 

 



 

 
 

 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ และระบุชั้นปีที่ศึกษา 
เป็นภาษาอังกฤษ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า) 

- อาชีพอิสระ : โปรดเขียนจดหมายแนะน าตัวชี้แจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียน
แนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเท่านั้น 

- ** หลักฐานการท างาน/การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น
ภาษาอังกฤษและต้อง สะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่
อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

** ในกรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี ** 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ : เดินทางต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. กรณีเด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้
โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ เท่านั้นและให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
ครอบครัว (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) , หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนาม
ส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีเด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

3. กรณีเด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

4. ในกรณีที่บิดามารดาได้แยกทางกัน จ าเป็นที่บิดา หรือ มารดาจะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทาง
กฏหมาย (ป.ค. 14) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อ านาจการ
ปกครอง ของบิดา หรือ มารดาก็ใช้แทนกันได้ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมใบสูติบัตรของผู้เยาว์ เพ่ือใช้ใน
การเชี่ยมโยงความสัมพันธ์ 

 

8. หลักฐานทางการเงิน   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซึ่งจะต้องเป็น

บัญชีเดียวกันเท่านั้น ดังนี้ 

- จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN 

(ไม่ต้องระบุสถานทูต) โดยต้องเป็นฉบับจริงและระบุจ านวนเงินมี ซึ่งจะต้องออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่

จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งส าเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักข้ึนไป ต่อ 1 ท่าน และ 

 



 

 
 

 

อัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่นวีซ่า (ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ ห้าม!!! ท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอด

ใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!) 

- กรณีเงินฝากประจ้า ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (Statement) 

โดยให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอ

หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า และ ให้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ าย้อนหลัง

มาด้วย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 

 ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

- หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้) ต้องสะกด
ชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบุความสัมพันธ์มาโดยชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร ฉบับภาษาอังกฤษ 

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบียนสมรส 
        -  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพ่ือนและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 
- ปู,่ ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้ 

-  กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน 

(ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากท่ีออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต้องระบุ

ชื่อผู้เดินทาง ที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องน าติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ  
1. บัตรประชาชน / ทะเบียน / ทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล / สูติบัตร (กรณีอายุต่ ากว่า 18 ปี) 

2. สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

3. เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบาง

กรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่ก าหนด  



 

 
 

        

4. ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

5. ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

6. การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆ 

ทั้งสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็น

ความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

 

แผนที่ของตึก TRENDY OFFICE BUILDDING (ศูนย์ย่ืน VISA สวีเดน) 

การเดินทางท่ีสะดวก =  สถานี  BTS  นานา , MRT  สุขุมวิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ข้อมูลค้าร้องขอยื่นวีซ่า  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  

......................................................................................................................... ..............(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ) 

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

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE  

ศาสนา/RELIGION  ........................................................................        

ที่อยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง

.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ...................... ..............................  รหัสไปรณีย์ 

.............................................. 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * .................................................................... 

 

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ชื่อสามี/ภรรยา ......................................................... วันเกิดคู่สมรส  ...............................สัญชาติ.................................. 

สถานที่เกิด............................................................... อายุ ......................    เบอร์โทร .............................................. 

มีบุตร จ้านวน ........................................... คน  

 



 

 
 

 

1. ชื่อ ..................................................................... วันเกิด...............................จังหวัดที่เกิด.......................................... 

2. ชื่อ ...................................................................... วันเกิด...............................จังหวัดที่เกิด........................................ 

3. ชื่อ .................................................................... .. วันเกิด..............................จังหวัดที่เกิด....................................... 

มีพี่ หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ชื่อ-นามสกุล .............................................................. เพศ................................วันเกิด ................... ............................. 

อาชีพ..................................... ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................. 

2. ชื่อ-นามสกุล .............................................................. เพศ................................วันเกิด ................................................ 

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน........... .............................................................................. 

3. . ชื่อ-นามสกุล ............................................................... เพศ............................วันเกิด .............................................. 

อาชีพ........................................ ที่อยู่ปัจจุบัน................................. .................................................................... .......... 

 

ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดับการศึกษา .......................................... สถานที่จบการศึกษา ............................................................... 

ประวัติการท้างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : 

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

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME : 

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

ลักษณะงานที่ท า 

......................................................................................................................... ...................................................................... 



 

 
 

 

เบอร์โทรติดต่อ : …………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ที่อยู่/ADDRESS : .......................................  หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง

........................................... อ าเภอ/เขต................................................ จังหวัด ............................. ............................  

รหัสไปรณีย์ .......................................................... 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ 

..................................................................................................... ........................ 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร

...........................................................................................................  

วันที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น 

...........................................................................................................................................  

(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่          เคย                  ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  

............................................................................................................................. .............. 

 ชื่อ/นามสกุล ผุ้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................. .................... 

ที่อยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.......... ..................................  ต าบล/แขวง

.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด ................................................. .  

รหัสไปรณีย์ .....................................................เบอร์มือถือ  ...........................................................    E-MAIL: 

.................................................................................. 


