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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  

(-/-/-) 

22.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อน

ออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืง

สต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ - อาคารรฐัสภา - พพิธิภณัฑย์ุคกลาง - มหาวหิารแห่ง

เมอืงสต็อคโฮลม์ - โอเปร่า เฮา้ส ์- เนนิเขาฟยลักาทนั - พพิ ิธภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์- ศาลาว่า

การเมอืงสต็อคโฮลม์               (-/L/D) 

01.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG960 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวเีดน (Sweden) 

เป็นเมืองหลวงอันงดงามที่สุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวียทัง้หมด จนไดร้ับขนานนามว่า “ราชนิแีห่งทะเล

บอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake 

Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงที่ตัง้อยู่บนพื้นน ้า ท าใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวย

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม สถานที่ส าคัญ อาทิ อาคารรฐัสภา (City Hall) , พพิิธภณัฑ์ยุคกลาง 

(Medieval Museum) , มหาวหิารแห่งเมอืงสต็อคโฮล์ม (The Cathedral of Stockholm) , โอเปร่า 

เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิบน เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพือ่บันทกึภาพของเมอืงสต็อคโฮล์มจาก

มุมทีส่วยทีสุ่ดของตัวเมอืงทีตั่ง้อยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตคิ  

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร  ์(Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษที่ 17 

เนือ่งจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดมิของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซน็ต์ และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับ

รอ้ยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใน

พิพิธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เกี่ยวขอ้งกับเรือล านี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา 

พพิธิภัณฑแ์ห่งนีเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีนั่กท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมากทีสุ่ด ในบรรดาพพิธิภัณฑแ์ถบสแกนดเินเวยี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ซึง่ใชเ้วลาสรา้ง

ถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชื่อดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุง

หลังคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพธิีเลี้ยง

รับรองผูไ้ดร้ับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายในหอ้งโถงใหญ่โกลเดน้ ฮอลล ์(Golden Hall) ทีป่ระดับประดาดว้ย

หนิโมเสคทองค ากว่า 18 ลา้นชิน้  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Good Morning Kista , Stockholm , Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงสต็อคโฮลม์ - ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน - พระราชวงัหลวง - เมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญแ่หง่เมอืง

คาร์ลสต ัด - จตุัร ัสใจกลางเม ือ ง  -  ศาลากลางประจ า เม ืองคาร์ลสต ัด  -  สะพานหิน เก่าแก่                                                    

(B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม ย่านเมอืงเก่ากมัลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด

ปัจจุบันยังทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิน่อายของศตวรรษที ่17 ทัง้บา้นเรอืน สิ่งปลูกสรา้งที่มี

ความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเช่นเดยีวกับเสน่หข์องตรอกซอกซอยต่างๆ ทีเ่รยีงรายไปดว้ย

รา้นกาแฟ และรา้นหนังสอืต่างๆ และยังเป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นทีป่ระทับอย่างเป็น

ทางการของพระราชวงศส์วเีดน เป็นหนึง่ในพระราชวังทีง่ดงามมากทีสุ่ดในบรรดาพระราชวังทัง้หมดของทวีปยุโรป 

ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1754 ภายใน มหีอ้งต่างๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึง่เปิดให ้

ประชาชนเขา้เยี่ยมชมไดต้ลอดทัง้ปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนทีเ่ป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถง

ว่าการของรัฐ หอ้งพักของขุนนาง ล าดับต่างๆ และ พิพธิภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟที่ 3 ชมการผลัดเปลีย่นเวรยาม

ประจ าวันของกองทหารรักษาพระองคซ์ ึง่จะเกดิขึน้ในเวลาก่อนเทีย่งของทุกวัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงสวยงามเล็กๆ

ของประเทศสวีเดน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบแวนเนิรน์ อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล 

ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี ้สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิ์คารล์ที ่9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 

1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ผ่านชม โบสถใ์หญ่แห่งเมอืงคารล์สตดั (Cathedral of 

Karlstad) , จตุัรสัใจกลางเมอืง (Town Square) , ศาลากลางประจ าเมอืงคาร์ลสตดั (City Hall of 

Karlstad) และ สะพานหนิเกา่แก ่(Ancient Stone Bridge) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens , Karlstad , Sweden 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อุทยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสกี

ฮอลเมนโคลเลน - ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท - พระราชวงัหลวง - อาคารรฐัสภา     (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมืองหลวงของ ประเทศ

นอรเ์วย  ์(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมือ่ประมาณ 60 ปี ที่ผ่านมานี้ ครัง้สมัยที่ประเทศนอรเ์วย์อยู่ในอารักขาของ

ประเทศเดนมารก์นัน้ ประเทศนอรเ์วย์เคยยา้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมอืงเบอรเ์กน้ จนกระทั่ง

ยา้ยมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของ
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จักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลด์แฮร์ เมือง

ออสโลเป็นเมอืงหลวงทีม่ีค่าครองชพีสูงที่สุดในโลกแทนทีโ่ตเกียว ตัง้อยู่ขอบดา้นเหนอืของอ่าวฟยอรด์ ระหว่าง

เสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ เป็นธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ หาชมไดย้าก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากร

เอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด์ ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลัง

ไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชีวติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีตั่ง้ของรูปแกะสลักชิ้นโบวแ์ดงของท่านชือ่ "โม

โนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีงแท่งเดยีว 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานที่แข่งขันกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาวทีป่กตใินช่วงเดือนมีนาคมจะใชเ้ป็นสถานทีชุ่มนุมแข่งขันของนักเล่นสกทีัง้โลกทีน่ี ่สามารถจุคน

ไดเ้กอืบหนึง่แสนคน ผา่นชม โรงแรมทีร่ัชกาลที ่5 เคยเสด็จมาประทับในสมัยทีเ่สด็จประพาสยุโรป 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งนัด

พบปะ ที่มีชือ่เสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย์ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทีม่าเยือนประเทศนอรเ์วย์ ตัง้อยู่กลาง

เมอืงออสโล มีสนิคา้ทุกสิง่อย่างที่ท่านปรารถนาใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก ของขวัญ สนิคา้ทีม่ชี ื่อเสียงมากทีสุ่ด 

คอื ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น ้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) 

ตุ๊กตาพืน้บา้นของประเทศนอรเ์วย์ เครือ่งครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ บรเิวณเดยีวกันเป็นทีตั่ง้ของสถานทีส่ าคัญไม่ว่าจะ

เป็น พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่เป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและ  อาคารรฐัสภา 

(Parliament Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั City Box Oslo , Drammen , Norway หรอืเทยีบเทา่ 

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื (ในคนืวนั

พรุง่น ี)้ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 
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วนัทีห่า้ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ - ลอ่งเรอืส าราญ DFDS - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมารก์   (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

ครัง้ทีเ่คยรุ่งเรืองในอดีต จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ทีส่รา้งจากไมใ้นยุคคริสตศ์ตวรรษที ่9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆเมอืง

ออสโล ฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครือ่งมือในชีวติประจ าวันที่มอีายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านาน

ของชาวไวกิง้เรอืถือเป็นสิ่งทีส่ าคัญทีสุ่ด เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเรือ่งของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหา

ดนิแดนใหม่ๆ จนมคี ากล่าวว่าถา้ไม่มเีรอืไวกิง้ก็จะไม่มยุีคทีรุ่่งเรอืงทีสุ่ด 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเทียบเรอืส าราญ เพื่อ ล่องเรอืส าราญ DFDS (DFDS Scandinavian Seaway) ทีพ่รั่ง

พรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี , รา้นอาหาร , หอ้งซาวน่า , สปา , โรงภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ่งอ านวย

ความสะดวกแบบครบครัน  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื เพือ่ความ

สะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

......... น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผ่านน่านน ้าสแกนดเินเวยี  

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

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั บนเรอืส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอืเทยีบเทา่  

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

ตรวจสอบหอ้งว่าง และมคี่าใช้จา่ยเพิม่ท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระค่าบรกิารสว่นนี้

ทนัทที ีห่อ้งพกัถูกยนืยนัจากต่างประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่่า

กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาค่า

ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้น ี้

ทางบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั **   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงโคเปนเฮเกน - น า้พุแห่งราชนิเีกฟิออน - รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเติล้ เมอรเ์มด - พระราชวงัครสิ

เตยีนบอรก์ - พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก หรอื พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัโรเซนเบิรก์ หรือ 

พ ร ะ ร า ช ว ั ง ฤ ดู ร ้ อ น  -  ถ น น ส ต ร อ ย เ ก ท  -  ศ า ล า ว่ า ก า ร เ ม ื อ ง โ ค เ ป น เ ฮ เ ก น                                                                                    

            (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS 

......... น. เดินทางถึง เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมือง

เก่าแก่เมอืงหนึง่ของยุโรปก่อตัง้มาราวศตวรรษที่ 10 และเป็นเมืองใหญ่ทีสุ่ดของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดร้ับ

ฉายาว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมอืงท่า และดนิแดนแห่งเทพนยิายรักอมตะ” เมอืงนีเ้ป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวี

ระดับโลกฮันส์ คริสเตยีน แอนเดอร์แซน (Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ิยาย เจา้หญงิเงือกนอ้ย หนู

นอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลูกเป็ดขีเ้หร่ทีผู่ค้นทั่วโลกต่างรูจ้ัก 

น าท่านเดนิทางสู่ น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ยธาร

น ้าตกทีไ่หลริน ซึง่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ท่าเรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตี านานเล่าว่าราชนิีเกฟิออนไดร้ับมอบหมายจากเทพ

เจา้ผูท้รงอิทธิฤทธิ์ ใหก้อบกูช้าตบิา้นเมือง พระนางจึงใหพ้ระโอรสทัง้สี่ของพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพื่อ

ช่วยกันไถพื้นดินจนกลายเป็นแผ่นดนิเมืองเดนมาร์กในปัจจุบัน ต่อมาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรียข์องพระนาง

และพระโอรสทัง้สีพ่ระองคไ์วเ้พือ่เป็นเกยีรตแิละเพือ่เป็นการระลกึถงึ 
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น าท่านเดนิทางสู่ รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเติล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืริมอ่าว

โคเปนเฮเกน ถูกสรา้งขึ้นเพือ่เป็นของขวัญแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมือ่วันที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็

อบเซน บุตรชายของผูก้่อตั ้งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดม้ีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อง The Little 

Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมาร์กชือ่ เอ็ดวารด์ อรีิก

เซน มาปั้นรูปเงือกนอ้ยนี้ โดยน าแบบใบหนา้มาจากนักเตน้บัลเลตช์ื่อ เอลเลน ไพรซ ์ส่วนร่างกายที่เป็นหญิง

เปลอืยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปั้นเงอืกนอ้ยนีน่ั้งอยู่บนกอ้นหนิ มขีนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร 

น ้าหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดสั้มผัสกับความผ่อนคลาย ฟังเสียงรอ้งของนก

นางนวลและชมเรอืส าราญทีจ่อดเทียบท่าอยู่ และทีน่ี่ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมือง โดยในแต่ละปีจะมี

นักท่องเทีย่วมากกว่า 1 ลา้นคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคู่กับรูปปั้นเงอืกนอ้ยนับเป็นสถานทีย่อดฮติทีถู่กถ่ายภาพมาก

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดตีพระราชวังครสิเตยีนบอรก์คือ

พระราชวังซึง่เป็นที่ประทับของพระราชสันตติวงศ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก แต่ ณ 

ปัจจุบันพระราชวังแห่งนีถู้กใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐสภา โดยเป็นสถานทีเ่พยีงแห่งเดยีวในโลกทีม่ ี3 หน่วยงานราชการใน

ทีแ่ห่งเดยีวกัน น่ันคอื อ านาจบรหิาร อ านาจนติบิัญญัต ิและอ านาจตุลาการ แต่บางส่วนของทีน่ีก่็ยังคงถูกใชส้ าหรับ

พระราชวงศ์เดนมารก์ เช่น หอ้งรับแขกของราชวงศ ์เป็นตน้ รวมทัง้บางส่วนยังเปิดใหนั้กท่องเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มา

ชม 

น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบัน

พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก พระราชวังอมาเลียนบอร์ก มี

สถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมกีารเปลีย่น

ทหารยามหนา้วังทุกวัน พระราชวังตัง้อยู่รมิน ้าทางเหนอืของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที ่18 

เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นที่พ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 

ครอบครัว หลังจากทีพ่ระราชวังครสิเตียนบอรก์ถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเ์ดนมาร์กจงึไดข้อซือ้

พระราชวังแห่งนีไ้ว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา กษัตริย ์พระราชนิ ีและบุตรของราชวงศไ์ดอ้าศัยอยู่

ภายในพระราชวังแห่งนี้ทัง้ 4 อาคาร ซึง่อาคารทัง้หมดนี้ถูกสรา้งขึน้ในสไตลเ์ดนมารก์ร็อคโคโค และตัง้โดดเด่น

เป็นศูนย์กลางทีง่ดงามมากทีสุ่ดในทวปียุโรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง้ 4 มลัีกษณะทีเ่หมือนกัน แต่

ภายในพระราชวังแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกันไปตามรสนยิมของผูอ้าศัยเดมิ แต่ละหอ้งไดต้กแต่งอย่างหรูหรา
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ทีสุ่ด ปัจจุบันพระราชวังแห่งนียั้งคงใชเ้ป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระราชนินีาถมารเ์กรเธอที ่2 และราชวงศเ์ดนมาร์ก

อยู่ ซึง่บางส่วนของพระราชวังเปิดใหนั้กท่องเที่ยวที่สนใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัด

แสดงงานศลิปะ ภาพเขยีน เครื่องแต่งกาย เครือ่งประดับอัญมณี สิง่ประดษิฐ์อืน่ๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ที่

มกีารเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยังมรีูปปั้นขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอรกิที่ 5 ซึง่ตัง้อยู่

ระหว่างพระราชวังทัง้ 4 หลัง ซึง่ว่ากันว่า เป็นรูปปั้นทรงมา้ทีส่วยงามทีสุ่ดของโลกอกีดว้ย  

        น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังที่

ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบดัตช์เรอเนสซองส์ สรา้งในสมัยพระเจา้คริสเตยีนที่ 4 เป็นอีกหนึง่สถาปัตยกรรมทีพ่ระองค์

ภาคภูมใิจ เพราะนอกจากความงามของตัวตึกภายในและภายนอกที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยวัตถุทีล่ ้าค่ามากมาย

แลว้ ยังมพีพิิธภัณฑใ์นบริเวณชัน้ใตด้ิน ใชเ้ป็นที่เก็บเครือ่งเพชร มหามงกุฎ และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศ์

เดนมารก์อีกดว้ย ซึง่ในอดตีพระราชวังแห่งนีถู้กสรา้งเพือ่จุดประสงคใ์ชใ้นการพ านักพักรอ้นของเชือ้พระวงศใ์นสมัย

นัน้ ทัง้ยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบู้รณะ

ขึน้มาใหม่ใหส้วยงามด่ังปัจจุบัน  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก 

ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าว่า “สตรอยกเ์ยท” ไดถู้กตัง้เป็นชื่อเล่นของ

ถนนคนเดนิแห่งนี ้ซ ึง่แปลว่า การเดินเล่น โดยใชตั้ง้แต่ยุคศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกัน

คอื Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสต

รอยกเ์ยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตตั์ง้แต่ปี 1962 แต่ในช่วงแรก เจา้ของกจิการหลายรายไม่เห็นดว้ยกับ

การปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อธุรกจิ แต่ท าใหทุ้กวันนีผู้ค้นไดเ้ดนิอย่างสนุกและสะดวกสบาย ทีน่ีค่กึคักไป

ดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อวัน เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ที่มคุีณภาพ มตัีง้แต่สนิคา้ราคาถูกไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นม

ทีม่รีาคาแพงที่สุดในโลก อาท ิหลุยสว์ติตอง , ชาแนล , รา้นนาฬกิาหรูแบรนด์ดังจากสวสิฯ , พอรซ์เลน เป็นตน้ มี

รา้นอาหารมากมาย แถมยังมนัีกดนตรรีิมทางทีม่าช่วยบรรเลงเพลงใหค้วามบันเทงิระหว่างเดนิเล่น นอกจากนีเ้มอืง

โคเปนเฮเกน ไดร้ับการขนานนามจากคนทั่วโลกว่าเป็นเมอืงจักรยาน ประชากรเกินครึง่ใชจ้ักรยานเป็นพาหนะใน

การเดนิทาง เหตุผลส าคัญคอืรัฐบาลส่งเสริมใหป้ระชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 

ทีส่รา้งมลพิษแก่สิ่งแวดลอ้ม จึงออกแบบผังเมือง เพื่อรองรับนักป่ันและคนเดินเทา้ ใหไ้ดร้ับความสะดวกและ

ปลอดภัยมากทีสุ่ด  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Osterport , Copenhagen , Denmark หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - ท่า

อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย        

            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ใหท้า่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพือ่ใหท้่านมี

เวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

13.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways 

เทีย่วบนิที ่TG951 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย     

             (-/-/-) 

06.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

13 - 20 กุมภาพนัธ ์

2562 

57,999 57,999 57,999 12,999 42,999 

02 - 09 มนีาคม 2562 55,999 55,999 55,999 12,999 40,999 

23 - 30 มนีาคม 2562 55,999 55,999 55,999 12,999 40,999 

09 - 16 เมษายน 2562 65,999 65,999 65,999 12,999 48,999 

10 - 17 เมษายน 2562 69,999 69,999 69,999 12,999 52,999 

11 - 18 เมษายน 2562 69,999 69,999 69,999 12,999 52,999 

12 - 19 เมษายน 2562 69,999 69,999 69,999 12,999 52,999 

24 เม.ย. - 01 พ.ค. 

2562 

58,999 58,999 58,999 12,999 43,999 

04 - 11 พฤษภาคม 

2562 

58,999 58,999 58,999 12,999 43,999 

13 - 20 พฤษภาคม 

2562 

59,999 59,999 59,999 12,999 44,999 

18 - 25 พฤษภาคม 

2562 

58,999 58,999 58,999 12,999 43,999 

08 - 15 มถิุนายน 2562 59,999 59,999 59,999 12,999 44,999 

15 - 22 มถิุนายน 2562 59,999 59,999 59,999 12,999 44,999 

22 - 29 มถิุนายน 2562 59,999 59,999 59,999 12,999 44,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500-

4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เน ือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดย

ละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยก

จากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ์ไม่รวมต๋ัว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิง่ส าคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

ก่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบินได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 

ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านงึถงึประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้

เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก

รดี มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา

สอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ท่านละ 42 ยูโร (EUR) ตามธรรมเนยีม หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและค่าบรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยูก่บั

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณา

ลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ 

อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงิน หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก
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ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู ่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที่ท าใหท้าง

บรษัิทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเที่ยวสละสทิธิ

การเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง 

ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรอื เลื่อน หรอื เปลีย่นแปลง การเดินทาง นักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใช้จา่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดินทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดินทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนินการต่อไป 
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5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยืน่วซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ี่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถึง

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 

ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละ

ชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีง

พับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทุกท่าน จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย์ ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง

สถานทูตหรอืศูนย์รับค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วีซา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมีความจ าเป็นตอ้งใช ้

หนังสอืเดินทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ี

ผลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่

ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้ีก

ครัง้ หากมีควิยืน่ว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่

ทัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

2.2 การย ืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก 

เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกติทั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หาก

อยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสือเดนิทางจากสถานทูต

ออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ดังนัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดินทาง กรุณา

แจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือ

เดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ัน

หมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนินการ 
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7. กรณีที่ท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเกน้ชนิดที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดินทาง

ท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้ง

พ านักประเทศนัน้ๆมากที่สุด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดินทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หรอื ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมวีีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซา่ชนดิท่องเที่ยว

เท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบันที่มอีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนดิที่

อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดทีอ่นุมัติในหนา้วซี่า ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับประเทศ

ปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ทีม่ีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง 

หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ 

ค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอินไดเ้นือ่งจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลอืไม่

เพยีงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบอืนขอ้เท็จจริงหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ใน

กรณีถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีมการบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจ

ถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน

ค่าธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ให ้

การยืน่ค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหาย

ใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิ์ทางการทูตคุม้ครองอยู่  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ์ในการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีสุ่ด

เท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง

กะทันหัน อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมี

วัตถุประสงค์เพือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชิญ หรอื เอกสารใดเชื่อมโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา

เขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบ

เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วซี่า และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบิน ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหนา้หนังสอืเดิน และ 

หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 
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5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดินทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่ไม่ไดเ้กดิจากความผิด

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษี

น ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกี่ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้

ตามหลักปฏิบัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าติดตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลิลติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จริงทัง้หมดกับผูเ้ดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่า

กว่า 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 

3 เดอืน ไม่ซ า้กับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน) / หรอืใบ

จดทะเบยีนพาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อ

ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจาก

องคก์รหรอืบรษัิทฯ ที่มหีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ิดต่ออย่างชัดเจน เป็น

ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ

เขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี ้อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  
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** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

แตไ่มส่ามารถใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสูตบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณเีป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา , หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

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

เดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

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

เดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, 

นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้ง

ย ืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผู ้

รบัรอง) ยนืยันรับรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซี่า ** โดยสะกด ชือ่-

นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ย ืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั

ย ืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชี

เดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ์ อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สูตบิัตร 

 

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

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั่วโมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีสุ่ด 

ซอย สุขุมวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 
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ขวามอื สังเกตไดง่้าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจุบนั ............................................................................................................ 

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

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

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

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

8. ทีอ่ยูป่จัจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

12. วีซา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้ง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้ง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้ง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มีผูอ้ื่นออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 


