
 

 
 

 
 

 



 

 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

 

17.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Qatar 

Airways เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

20.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR981 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

23.59 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ - สนามบนิอารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ - 

เนนิเขาฟยลักาทนั - พพิธิภณัฑย์คุกลาง - มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ - โอเปรา่ เฮา้ส ์- ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ 

- พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์- ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน - พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ 

 

01.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR169 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

06.10 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิอารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นเมอืงหลวงที่

งดงามทีส่ดุในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยีทัง้หมด จนไดร้ับขนานนามวา่ “ราชนิแีห่งทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 

14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่

ตัง้อยูบ่นพืน้น ้า ท าใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

 

น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิ เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพื่อบันทกึภาพของเมอืงสต็อคโฮลม์จากมุมที่สวยที่สดุชมววิ

สวยของตัวเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเกาะใหญ่ 14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สถานที่ส าคัญ อาท ิพพิธิภณัฑย์ุคกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแห่งเมอืงสต็อค

โฮลม์ (The Cathedral of Stockholm), โอเปรา่ เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาว่าการเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ที่ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 12 ปี เสร็จ

สมบรูณ์ในปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของประเทศสวเีดน ชือ่ เรกนาร ์ออสตเ์บริก์ (Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 

8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค ไดร้ับแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจากปราสาทสไตลเ์รอเนสซองคข์องประเทศอติาล ีจงึได ้

ออกแบบใหศ้าลาว่าการเมืองแห่งนี้มลีานกลางเพิม่เขา้มาสองลานคอื บอรก์ารก์ารเ์ดน้ (Borgargarden) และ บลูฮอลล ์(Blue Hall) 

ในทุกๆ วันที่ 10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิีเลี้ยงรับรองผูไ้ดร้ับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หอ้งโถงใหญ่โกลเดน้ 

ฮอลล ์(Golden Hall Room)  

 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่17 เนื่องจากสามารถรักษา

ชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะ

ที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพพิิธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เกีย่วขอ้งกับเรอืล านี้ 9 

นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจมากที่สุด ในบรรดา

พพิธิภัณฑท์ัง้หมดแถบสแกนดเินเวยี (รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจาก

เป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 



 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเก่าแก่ที่สดุและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิง้ร่องรอย

แหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยคุกลาง มกีลิน่อายของศตวรรษที ่17 ทัง้บา้นเรอืน สิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม

แบบสวเีดนเชน่เดยีวกับเสน่หข์องตรอกซอกซอยตา่งๆ ทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสอื และยังเป็นทีต่ัง้ของ  

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงสต็อคโฮลม์ (The Royal Palace of Stockholm) เป็นที่ประทับ

อย่างเป็นทางการของพระราชวงศส์วเีดน เป็นหนึง่ในพระราชวังที่งดงามมากทีส่ดุในบรรดาพระราชวังทัง้หมดของทวปียุโรป ลักษณะ

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1754 ภายใน มหีอ้งต่างๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้เยีย่มชมได ้

ตลอดทัง้ปี ในบรรดาหอ้งตา่งๆสว่นทีเ่ป็นจุดเดน่ ไดแ้ก ่หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงวา่การของรฐั หอ้งพักของขนุนาง ล าดับตา่งๆ 

และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถานกุสตาฟที่ 3 ชมการผลัดเปลีย่นเวรยามประจ าวันของกองทหารรักษาพระองคซ์ ึง่จะเกดิขึน้ในเวลาก่อน

เทีย่งของทกุวัน  

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

พกัที ่  Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงสต็อคโฮลม์ - เมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั - จตัรุสัใจกลางเมอืง - ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์ส

ตดั - สะพานหนิเกา่แก ่                                                    

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศ

สวเีดน (Sweden) ตัง้อยู่รมิทะเลสาบแวนเนิรน์ อยู่ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์

เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี้ สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระนาม

ของพระองค ์ 

 

กลางวนั บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  



 

 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถใ์หญ่แห่งเมอืงคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสัใจกลางเมอืง (Town 

Square), ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเกา่แก ่(Ancient Stone Bridge) 

 

เย็น  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า  

 

พกัที ่  Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens, Karlstad, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อุทยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน - 

ถนนคารล์ โยฮนัน ์- พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงออสโล - อาคารรฐัสภาแหง่เมอืงออสโล 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 

ไดถ้กูสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ทีผ่่านมานี้ ครัง้สมัยที่ประเทศนอรเ์วยอ์ยู่ในอารักขาของประเทศเดนมารก์นัน้ ประเทศนอรเ์วยเ์คย

ยา้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมอืงเบอรเ์กน้ จนกระทั่งยา้ยมาเป็นเมอืงออสโลในปัจจุบัน เมือ่ประมาณ 900 กวา่ปี

กอ่น เมอืงออสโลเป็นเมอืงอาณานคิมใหญ่ของจักรพรรดไิวกิง้โบราณซึง่อยูภ่ายใตก้ารปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชของพระ



 

เจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงทีม่คีา่ครองชพีสงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ ระหวา่ง

ทางทา่นจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม ่เป็นธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์อันหาชมไดย้าก 

 

กลางวนั บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่

กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์

ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของทา่นชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีงแท่ง

เดยีว 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทีแ่ข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวทีป่กติ

ในชว่งเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทีช่มุนุมแขง่ขันของนักเลน่สกทีัง้โลกทีน่ี่ สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมไดเ้กอืบหนึง่แสนคน  

 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งนัดพบปะ ที่มีชือ่เสยีง

ทีส่ดุของประเทศนอรเ์วย ์ของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีม่าเยอืนประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยู่กลางเมอืงออสโล มสีนิคา้ทุกสิง่อย่างทีท่่าน

ปรารถนาใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก ของขวัญ สนิคา้ที่มชีือ่เสยีงมากที่สดุ คือ ผลติภัณฑจ์ากขนสัตว ์น ้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข 

และของที่ระลกึ เช่น เรือไวกิง้ หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพื้นบา้นของประเทศนอร์เวย์ เครือ่งครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ บรเิวณ

เดียวกันเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึง่เป็นที่

ประทับของกษัตรยิอ์งคปั์จจุบันและ อาคารรฐัสภาแหง่เมอืงออสโล (Storting Building) เป็นตน้ 

 

เย็น  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า  

 

พกัที ่ Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรอืเทยีบเทา่ 

(ค าแนะน า ท่านควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื (ในคนืวนัพรุง่นี)้ 

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) 

 



 

 
 

วนัทีห่า้  เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ - ลอ่งเรอืส าราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคัญของเหล่านักรบไวกิง้เมือ่ครัง้ทีเ่คยรุ่งเรอืงใน

อดตี จัดแสดงเกีย่วกับเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไมใ้นยุคครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆเมอืงออสโล ฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดง

เกีย่วกับเครือ่งมอืในชวีติประจ าวันทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุ เพราะชาวไวกิง้ใช ้

เรอืทัง้ในเรือ่งของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคี ากล่าวว่าถา้ไม่มเีรอืไวกิง้ก็จะไม่มยีุคทีรุ่่งเรอืงทีส่ดุ (รอบ

ของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผูแ้ทน

เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด) 

 

กลางวนั บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเทียบเรอืส าราญ เพื่อ ล่องเรอืส าราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู่ เมอืงโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) ที่พรั่งพรอ้มไป

ดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อ านวยความสะดวกแบบครบครัน ** ทา่น

ควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของ

ทา่น ** 

......... น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผ่านน่านน ้าสแกนดเินเวยี  

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS (พเิศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน) 

 

พกัที ่  บนเรอืส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอืเทยีบเทา่  

(กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบหอ้งวา่ง 

และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ เร ิม่ตน้ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระค่าบรกิารส่วนนีท้นัทที ีห่อ้งพกัถูกยนืยนัจาก

ต่างประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งจอง

หอ้งพกัในระดบัมากกว่ามาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาค่าทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั)    

  



 

 
 

 

วนัทีห่ก  เมอืงโคเปนเฮเกน - น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน - รูปปัน้เงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดรูอ้น - ถนนสตรอยเยท - 

ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน                                                                                       

  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมอืงหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมอืงเก่าแก่เมอืงหนึง่ของ

ยโุรปก่อตัง้มาราวศตวรรษที ่10 และเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดร้ับฉายาวา่เป็น “สวรรคแ์หง่เมอืงทา่ และ

ดนิแดนแห่งเทพนยิายรกัอมตะ” เมืองนี้เป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส์ ครสิเตียน แอนเดอร์แซน (Hans 

Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ยิาย เจา้หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลกูเป็ดขีเ้หร่ทีผู่ค้นทั่วโลกตา่งรูจ้ัก 

น าท่านเดนิทางสู ่น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ยธารน ้าตกทีไ่หลรนิ ซึง่

ตัง้อยู่ดา้นหนา้ท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต านานเล่าว่าราชนิีเกฟิออนไดร้ับมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ ์ใหก้อบกูช้าติ

บา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทัง้สีข่องพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพื่อชว่ยกันไถพืน้ดนิจนกลายเป็นแผ่นดนิเมืองเดนมารก์ใน

ปัจจุบัน ตอ่มาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทัง้สีพ่ระองคไ์วเ้พือ่เป็นเกยีรตแิละเพือ่เป็นการระลกึถงึ 

น าท่านเดนิทางสู ่รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืรมิอ่าวโคเปนเฮเกน ถูก

สรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวัญแก่เมอืงโคเปนเฮเกน เมือ่วันที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบเซน บุตรชายของผูก้่อตัง้บรษัิท

เบียรค์าร์ลสเบริ์ก ไดม้ีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต ์เรือ่ง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตียน แอนเดอรเ์ซน เป็น

อย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชือ่ เอ็ดวารด์ อีรกิเซน มาป้ันรูปเงือกนอ้ยนี้ โดยน าแบบใบหนา้มาจากนักเตน้บัลเลตช์ือ่ เอ

ลเลน ไพรซ ์สว่นร่างกายที่เป็นหญงิเปลอืยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปป้ันเงอืกนอ้ยนี้น่ังอยู่บนกอ้นหนิ มขีนาดความสูง

ประมาณ 1.25 เมตร น ้าหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดส้ัมผัสกับความผ่อนคลาย ฟังเสยีงรอ้งของ

นกนางนวลและชมเรอืส าราญที่จอดเทียบท่าอยู่ และที่นี่ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมือง โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว

มากกวา่ 1 ลา้นคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคูก่ับรูปป้ันเงอืกนอ้ยนับเป็นสถานทีย่อดฮติทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 



 

 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวังครสิเตียนบอร์กคือ

พระราชวังซึง่เป็นที่ประทับของพระราชสันตตวิงศ์ในสมเด็จพระราชาธบิดีครสิเตียนที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบัน

พระราชวังแห่งนี้ถูกใชเ้ป็นที่ท าการรัฐสภา โดยเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวในโลกที่มี 3 หน่วยงานราชการในที่แห่งเดียวกัน น่ันคือ 

อ านาจบรหิาร อ านาจนติบัิญญัต ิและอ านาจตุลาการ แต่บางส่วนของที่นี่ก็ยังคงถูกใชส้ าหรับพระราชวงศเ์ดนมารก์ เช่น หอ้งรับแขก

ของราชวงศ ์เป็นตน้ รวมทัง้บางสว่นยังเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบัน

พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นสถานทีป่ระทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศเ์ดนมารก์ นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตล์

ร็อกโคโคแลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้วังทุกวัน พระราชวังตั ้งอยู่ริมน ้ าทางเหนือของตัวเมือง

โคเปนเฮเกน สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที ่18 เพือ่เฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และใชเ้ป็นทีพ่ านัก

ของเหล่าราชวงศ ์4 ครอบครัว หลังจากทีพ่ระราชวังครสิเตยีนบอรก์ถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเ์ดนมารก์จงึไดข้อซือ้

พระราชวังแห่งนี้ไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา กษัตรยิ ์พระราชนิี และบุตรของราชวงศไ์ดอ้าศัยอยู่ภายในพระราชวัง

แห่งนี้ทัง้ 4 อาคาร ตัง้โดดเด่นเป็นศูนยก์ลางที่งดงามมากที่สดุในทวปียุโรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง้ 4 มีลักษณะที่

เหมอืนกัน แตภ่ายในพระราชวังแตล่ะอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกันไปตามรสนยิมของผูอ้าศัยเดมิ แตล่ะหอ้งไดต้กแต่งอยา่งหรูหราทีส่ดุ 

ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ยังคงใชเ้ป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชนิีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 และราชวงศเ์ดนมาร์กอยู่ ซ ึง่บางส่วนของ

พระราชวังเปิดใหนั้กท่องเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิดเป็นพพิธิภัณฑข์นาดเล็กจัดแสดงงานศลิปะ ภาพเขยีน เครือ่งแตง่กาย 

เครือ่งประดับอัญมณี สิง่ประดษิฐอ์ืน่ๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ทีม่กีารเก็บรวบรวมในชว่งเวลา 400 ปีเลยทเีดยีว และยังมรีูปป้ัน

ขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 ซึง่ตัง้อยู่ระหวา่งพระราชวังทัง้ 4 หลัง ซึง่ว่ากันวา่ เป็นรูปป้ันทรงมา้ทีส่วยงามทีส่ดุของโลกอกี

ดว้ย  

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังที่

ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบดัตชเ์รอเนสซองส์ สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตียนที่ 4 เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่พระองคภ์าคภูมใิจ เพราะ

นอกจากความงามของตัวตกึภายนอกและภายในที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยวัตถุทีล่ ้าค่ามากมายแลว้ ยังมพีพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชัน้ใต ้

ดนิ ใชเ้ป็นทีเ่ก็บเครือ่งเพชร มหามงกุฎ และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซึง่ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ถูกสรา้ง

เพือ่จุดประสงคใ์ชใ้นการพ านักพักรอ้นของเชือ้พระวงศใ์นสมัยนัน้ ทัง้ยังเคยถูกวางเพลงิจากกองทัพอังกฤษถงึ 2 ครัง้ในปี 1794 และ

ปี 1801 ตอ่มาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบ้รูณะขึน้มาใหมใ่หส้วยงามดั่งปัจจุบัน  

 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลกเริม่จาก ศาลาว่าการเมอืง

โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าว่า “สตรอยกเ์ยท” ไดถู้กตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิแห่งนี้ ซ ึง่แปลว่า การเดนิ



 

เล่น โดยใชต้ัง้แต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet 

และ Stergade โดยมีความยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แต่ปี 1962 แต่ในชว่งแรก 

เจา้ของกจิการหลายรายไม่เห็นดว้ยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อธุรกจิ แต่ท าใหทุ้กวันนี้ผูค้นไดเ้ดนิอย่างสนุกและ

สะดวกสบาย ทีน่ี่คกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนตอ่วัน เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ทีม่คีณุภาพ มตีัง้แตส่นิคา้ราคาถกูไปจนถงึสนิคา้แบ

รนดเ์นมทีม่รีาคาแพงทีส่ดุในโลก อาท ิหลุยสว์ติตอง , ชาแนล , รา้นนาฬกิาหรูแบรนดดั์งจากสวสิฯ , พอรซ์เลน เป็นตน้ มรีา้นอาหาร

มากมาย แถมยังมนัีกดนตรรีมิทางทีม่าชว่ยบรรเลงเพลงใหค้วามบันเทงิระหว่างเดนิเล่น นอกจากนี้เมอืงโคเปนเฮเกน ไดร้ับการขนาน

นามจากคนทั่วโลกว่าเป็นเมืองจักรยาน ประชากรเกนิครึง่ใชจ้ักรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง เหตุผลส าคัญคือรัฐบาลส่งเสรมิให ้

ประชาชนสขุภาพแข็งแรง และลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ทีส่รา้งมลพษิแก่สิง่แวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมอืง เพือ่รองรับนัก

ป่ันและคนเดนิเทา้ ใหไ้ดร้ับความสะดวกและปลอดภัยมากทีส่ดุ  

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

พกัที ่ Zleep Hotel Copenhagen Airport, Copenhagen, Denmark หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีเ่จ็ด  อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั - สนามบนิโคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก์ - สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- สวนสนุกทโิวล ี(Tivoly) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมารก์เป็นสวนสนุกทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในโลกและเป็นที่

ทอ่งเทีย่วชัน้เยีย่มส าหรับครอบครัว และถอืเป็นหนึง่ในสวนสนุกทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลก เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1843 ไดร้ับความนยิมจากทัง้

คนทอ้งถิ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโคเปนเฮเกนเสมอมา ที่นี่มีการจัดแสดงดนตรีสดทุกวันในหลายเวที และเป็นแหล่งรวม

รา้นอาหารชัน้เลศิของเมอืงอกีดว้ย สวน Tivoli รองรบันักท่องเทีย่วกว่า 4 ลา้นคนต่อปี  อกีหนึง่ประสบการณ์ทีไ่ม่ควรพลาดในการขึน้

รถไฟเหาะของสวน Tivoli สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเตน้ เครือ่งเล่นของสวน Tivoli มหีลากหลายตัง้แต่รถไฟเหาะไมแ้ละมา้หมุน

แบบดัง้เดมิไปจนถงึเครือ่งเล่นแบบคลาสสกิทีน่ ามาดัดแปลงใหม่ใหท้ันสมัย คุณสามารถเดนิเล่นรอบสวนขนาดใหญ่ 8.5 เฮกตาร ์ ที่



 

เชือ่มต่อกับสวนสนุก ในชว่งกลางคนื มกีารจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 ดวงที่ประดับไวต้ามทางเดนิและตน้ไม ้สนุกกับการ

ล่องเรอืมังกรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรอืน่ังทานอาหารในบารแ์ละรา้นอาหารรมิน ้า ซึง่เป็นทีรู่จ้ักทั่วโลกและขึน้ชือ่เรือ่งการน า

อาหารนอรด์กิดัง้เดมิมาปรับเปลีย่นใหม ่

- อสิระเลอืกชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงโคเปนเฮเกน 

- อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) 
มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร (บรกิารรถโคช้) 
 

21.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR164 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

05.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

08.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR838 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

19.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 
 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

21 - 28 กมุภาพนัธ ์2563 

21FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

22FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

27FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

28FEB QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

 

48,999 12,999 35,999 

13 - 20 มนีาคม 2563 

13MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

14MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

19MAR QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

20MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

 
49,999 12,999 36,999 

27 ม.ีค. - 03 เม.ย. 2563 

27MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

28MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

02APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

03APR QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

 

49,999 12,999 36,999 

10 - 17 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

10APR QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 

11APR QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

16APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

17APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

 

59,999 15,999 46,999 

13 - 20 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

13APR QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 

14APR QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

19APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

20APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

 
59,999 15,999 46,999 

24 เม.ย. - 01 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

24APR QR833 BKK-DOH 20.40-23.50 

25APR QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

30APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

01MAY QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

 

52,999 12,999 39,999 

01 - 08 พฤษภาคม 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

01MAY QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

02MAY QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

07MAY QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

08MAY QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

 

52,999 12,999 39,999 

08 - 15 พฤษภาคม 2563 

08MAY QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

09MAY QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

14MAY QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

15MAY QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

 
49,999 12,999 36,999 

29 พ.ค. - 05 ม.ิย. 2563  
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

29MAY QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

30MAY QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

04JUN QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

05JUN QR838 DOH-BKK 08.20-19.20 

 

52,999 12,999 39,999 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท 

(THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณี

สว่นใหญ ่อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผล

การสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั

เดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณ ีและ หากทา่นใหท้างบรษิทัด าเนนิการขอวี

ซา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัร

โดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ 

ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่ง



 

ของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทาง

บรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้ง

เป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจุด

ทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง 

เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพือ่คอย

ดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื 

ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้

ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมือง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณตีอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะตา่งๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อน

การใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีม

ของแตล่ะประเทศ (ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีม

ยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ 3,500 บาท รวมเป็น ทา่นละ 23,500 บาท (กรณีทา่น มวีซี่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 

คร ัง้ หรอื หลายคร ัง้ (Multiple) ทีย่งัไมห่มดอายุ ไมช่ ารุด และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้ตามวตัถุประสงคท์ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบบัน ัน้ๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นช าระเฉพาะเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท) ภายใน 1 

วัน หลังจากวันจอง เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะ

เดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ 

หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่

ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ที่ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่

บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม

หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 61 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 75 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 46-60 วนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกิภายใน 45 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ กรณีออก

บัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จ า

เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 

หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิที่เกดิขึน้จาก

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  



 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากกวา่ก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

หรอืยา้ยทีพ่กัเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวน

ของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอืศูนย์

รับค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัวของทา่น

ในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการ

พจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะ

ยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวก

ใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนินการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่

กอ่นคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพ านักในประเทศ

ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนนิการ

ดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชยค่าเสยีหายใหก้ับท่านไม่ว่า

สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบปกตทิั่วไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผูส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท า

ใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทั ้งหมด โดยค านึงถงึ

ระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอาย ุไมช่ ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศเชงเก ้

นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้

หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่ง

ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะ

เกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่น

หนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายคุงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวัุนทีส่ามารถพ านักในประเทศเชง

เกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศ

มาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบ

เกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสือเดนิทาง

คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า 

สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้

ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การที่วซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะ

เนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่



 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ 

ทีอ่าศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ 

เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 

1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบั

มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถ

ช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวก

แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 

ตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่

ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยื่นขอวซีา่

ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ 

ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่

ยืน่ขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลกิ

ทัง้หมด  

14. กรณีทีท่า่นมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี้ และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวันเดนิทาง

ในทรปิสดุทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับทา่นอกีครัง้ 

ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครือ่งบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการขอเก็บ

เอกสาร เพื่อเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดย

ท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่

สามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสายการ

บนิทีก่ าลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า

กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขที่วซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 



 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทิ

เชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยัง

ไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครื่องบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่่ากรณใีดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่น

จ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่าย

ที่ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไม่ได ้

ทอ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลที่มีคดีความ ค าสั่งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีที่เคยรับรอง หรอื ค ้าประกัน 

หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วัน

เดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภท์ีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจ าเป็นจะตอ้ง

เตรยีมหนังสอืรบัรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ีช่ดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายคุรรภเ์กนิ 

28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมี

สทิธิป์ฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอื

เดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับวซีา่

ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง

ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

 



 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้บั     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวย

ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 


