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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ 

ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ - เนนิเขาฟยลักาทนั - พพิธิภณัฑย์คุกลาง - มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ - โอเป

รา่ เฮา้ส ์- ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์                                                (-/L/D) 

01.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ Thai Airways 

เทีย่วบนิที ่TG960 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นเมอืงหลวง

ทีง่ดงามทีส่ดุในกลุม่ประเทศแถบสแกนดเินเวยีทัง้หมด จนไดร้ับขนานนามว่า “ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย

ใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้น ้า ท าใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

น าทา่นเดนิทางสู่ จุดชมววิ เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพือ่บันทกึภาพของเมอืงสต็อคโฮลม์จากมุมทีส่วยทีสุ่ดชม

ววิสวยของตัวเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเกาะใหญ ่14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  

น าท่าน ผา่นชม สถานทีส่ าคัญ อาท ิพพิธิภณัฑย์ุคกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ (The 

Cathedral of Stockholm) และ โอเปรา่ เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
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 น าท่าน เขา้ชม ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ทีใ่ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 

1923 ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของประเทศสวเีดน ชือ่ เรกนาร ์ออสตเ์บริก์ (Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้น

กอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค ไดร้ับแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจากปราสาทสไตลเ์รอเนสซองคข์องประเทศอติาล ีจงึได ้

ออกแบบใหศ้าลาว่าการเมอืงแห่งนี้มลีานกลางเพิม่เขา้มาสองลานคอื บอรก์ารก์ารเ์ดน้ (Borgargarden) และ บลูฮอลล ์ (Blue 

Hall) ในทกุๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรบัรองผูไ้ดร้ับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หอ้งโถงใหญ่

โกลเดน้ ฮอลล ์(Golden Hall Room) ทีป่ระดับประดาดว้ยหนิโมเสคแกว้และทองค ากว่า 18 ลา้นชิน้ เพือ่บอกเล่าเรือ่งราว

ความเป็นมาของประเทศสวเีดนตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่9 จนถงึชว่งทศวรรษที ่1920 ภาพ “ราชนิีแห่งทะเลสาบมาลาเร็น” คอืภาพ

จ าลองของเมอืงสต็อคโฮลม์โดยเป็นรูปสตรน่ัีงอยู่บนบัลลังก ์บรเิวณดา้นขา้งท่านจะไดพ้บกับรูปปั้นอาคารทีน่่าสนใจอกีมากมาย

ทั่วโลก ภายในประกอบดว้ย หอ้งประชุมสภาเมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm City Council Meeting Room) คอื สถานที่

จัดประชมุของสมาชกิสภาเมอืงสต็อคโฮลม์ 101 ทา่น เดอะวอลทอ์อฟเดอะฮนัเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยู่ที่

ดา้นล่างของหอคอยสูง 106 เมตร บรเิวณเพดานประกอบดว้ยชอ่งเก็บของเล็กๆ 100 ชอ่ง ผนงัในหอ้งรปูไข ่ (Wall in the 

Oval Room) ตกแตง่ดว้ยผา้มา่นทีท่อขึน้มาตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่17 ในเมอืงโบเวส ์ประเทศฝรั่งเศส และเพือ่เป็นการอนุรักษ์

โบราณวัตถุเหล่านี้ จงึหา้มไม่ใหม้กีารใชแ้ผลชถ่ายภาพในหอ้งนี้ และในวันเสารจ์ะมกีารจัดงานแต่งงานขึน้ทีน่ี่ ปริน้ซแ์กลลอรี ่

(Prince Gallery) ทา่นสามารถรับชมทวิทัศนข์องทะเลสาบมาลาเรน และชายฝ่ังของเมอืงสต็อคโฮลม์ได ้ส่วนอกีดา้นของหอ้ง

ท่านจะไดพ้บภาพแบบเดยีวกันจากภาพวาดฝีพระหัตถข์องเจา้ชายยูเจน ภายในมเีสาสดี าท าจากหนิไดอะเบส ส่วนบรเิวณช่อง

หนา้ตา่งทีหั่นเขา้หาผนืน ้าจะมปีระตมิากรรมนูนรูปตัวละครชายหญงิจากต านานคลาสสคิของชาวนอรด์กิอยู่ หอ้งทรคีราวนแ์ชม

เบอร ์(The Three Crown Chamber Room) ท่านจะไดส้ัมผัสกับความพลิว้ไหวของเสน้ไหมและเสน้ใยสเีงนิทีง่ดงามบน

ผนังนอกจากนี้บนผนังดา้นหนึ่งยังมภีาพวาดฝาผนังรูปทวิทัศน์ของเมอืงสต็อคโฮลม์ประดับอยู่ ** รอบของการเขา้ชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้

ท ัง้หมด ** 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรอืทีถู่กกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่17 เนื่องจากสามารถ

รักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัติ

ทางศลิปะทีโ่ดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกับ

เรอืล านี ้9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กีย่วกับเรอืวาซา พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นพพิธิภัณฑท์ีนั่กท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมากทีสุ่ด ใน

บรรดาพพิธิภัณฑ์ทัง้หมดแถบสแกนดเินเวีย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่น

ไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Best Western Jarva Stockholm, Stockholm, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงสต็อคโฮลม์ - ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน - พระราชวงัหลวง - เมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั - 

จตัรุสัใจกลางเมอืง - ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั - สะพานหนิเกา่แก ่                                                  (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม ย่านเมอืงเก่ากมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิง้

รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมอืงแห่งยุคกลาง มกีลิน่อายของศตวรรษที ่17 ทัง้บา้นเรอืน สิง่ปลูกสรา้งทีม่คีวามสวยงามในรูปแบบงาน

สถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเชน่เดยีวกับเสน่หข์องตรอกซอกซอยตา่งๆ ทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสอื และยังเป็นทีต่ัง้ของ 

ผา่นชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นทีป่ระทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศส์วเีดน เป็นหนึง่ในพระราชวังที่

งดงามมากทีสุ่ดในบรรดาพระราชวังทัง้หมดของทวปียุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1754 

ภายใน มหีอ้งต่างๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้เยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนทีเ่ป็นจุดเด่น ไดแ้ก ่

หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ หอ้งพักของขุนนาง ล าดับต่างๆ และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถานกุสตาฟที ่3 ชมการ

ผลัดเปลีย่นเวรยามประจ าวันของกองทหารรักษาพระองคซ์ ึง่จะเกดิขึน้ในเวลากอ่นเทีย่งของทกุวัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงสวยงามเล็กๆของ ประเทศ

สวเีดน (Sweden) ตัง้อยูร่มิทะเลสาบแวนเนริน์ อยู่ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

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

นามของพระองค ์ผ่านชม โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสัใจกลางเมอืง (Town 

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

Bridge) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens, Karlstad, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อทุยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมอืงหลวงของ ประเทศนอรเ์วย ์

(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมือ่ประมาณ 60 ปี ทีผ่่านมานี้ ครัง้สมัยทีป่ระเทศนอรเ์วยอ์ยู่ในอารักขาของประเทศเดนมารก์นัน้ 

ประเทศนอรเ์วยเ์คยยา้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมอืงเบอรเ์กน้ จนกระทั่งยา้ยมาเป็นเมอืงออสโลในปัจจุบัน 

เมือ่ประมาณ 900 กวา่ปีกอ่น เมอืงออสโลเป็นเมอืงอาณานคิมใหญ่ของจักรพรรดไิวกิง้โบราณซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบ

สมบรูณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงทีม่คีา่ครองชพีสงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ตัง้อยู่ขอบ

ดา้นเหนอืของอา่วฟยอรด์ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม ่เป็นธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์อันหาชมไดย้าก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วย์

ชือ่กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รปูสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของ

มนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ั ้งของรูปแกะสลักชิน้โบว์แดงของท่านชือ่ "โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิสลัก

แกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทีแ่ข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวที่

ปกตใินชว่งเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทีช่มุนุมแขง่ขันของนักเลน่สกทีัง้โลกทีน่ี ่สามารถจุผูเ้ขา้รว่มไดเ้กอืบหนึง่แสนคน  

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่นัดพบปะ ทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีสุ่ดของประเทศนอรเ์วย ์ของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีม่าเยอืนประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยู่กลางเมอืงออสโล มสีนิคา้ทุกสิง่อย่างที่

ท่านปรารถนาใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก ของขวัญ สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ด คอื ผลติภัณฑจ์ากขนสัตว ์น ้ามันปลา เนยแข็ง

เทยีนไข และของทีร่ะลกึ เชน่ เรอืไวกิง้ หรอืตุก๊ตาโทรล (Troll) ตุก๊ตาพืน้บา้นของประเทศนอรเ์วย ์เครือ่งครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ 

บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิอ์งค์

ปัจจุบันและ อาคารรฐัสภา (Parliament Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรอืเทยีบเทา่ 

** ค าแนะน า ท่านควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื (ในคนืวนั

พรุง่นี)้ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 
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วนัทีห่า้ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ - ลอ่งเรอืส าราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่

เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์             (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคัญของเหล่านักรบไวกิง้เมือ่ครัง้ทีเ่คยรุ่งเรอืง

ในอดตี จัดแสดงเกีย่วกับเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไมใ้นยคุครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆเมอืงออสโล ฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัด

แสดงเกีย่วกับเครือ่งมอืในชวีติประจ าวันทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ด เพราะ

ชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเรือ่งของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคี ากล่าวว่าถา้ไม่มเีรอืไวกิง้ก็จะไม่มยีุคที่

รุ่งเรอืงทีสุ่ด ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืส าราญ เพือ่ ลอ่งเรอืส าราญหร ูDFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน 

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

ไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อ านวยความสะดวกแบบครบครัน  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการ

เดนิทางของทา่น ** 

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

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS พเิศษ !! เมน ูบฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน 

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

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบ

หอ้งว่าง และมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระคา่บรกิารสว่นนีท้นัทที ีห่อ้งพกัถูกยนืยนั

จากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจ าเป็นตอ้ง

จองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั **   
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วนัทีห่ก เมอืงโคเปนเฮเกน - น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน - รปูปัน้เงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น - ถนนสตรอย

เกท - ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน                                                                                                (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS 

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

ของยโุรปกอ่ตัง้มาราวศตวรรษที ่10 และเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดร้ับฉายาว่าเป็น “สวรรคแ์หง่เมอืง

ทา่ และดนิแดนแหง่เทพนยิายรกัอมตะ” เมอืงนี้เป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวรีะดับโลกฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรแ์ซน 

(Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ยิาย เจา้หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลกูเป็ดขีเ้หรท่ีผู่ค้นทั่วโลกตา่งรูจั้ก 

น าทา่นเดนิทางสู ่น า้พแุหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ยธารน ้าตกทีไ่หลรนิ 

ซึง่ตัง้อยูด่า้นหนา้ทา่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตี านานเลา่วา่ราชนิเีกฟิออนไดร้ับมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ ์ใหก้อบกูช้าติ

บา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทัง้สีข่องพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพือ่ชว่ยกันไถพืน้ดนิจนกลายเป็นแผ่นดนิเมอืงเดนมารก์

ในปัจจุบัน ตอ่มาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทัง้สีพ่ระองคไ์วเ้พือ่เป็นเกยีรตแิละเพือ่เป็นการระลกึถงึ 

น าท่านเดนิทางสู่ รปูปัน้เงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืรมิอ่าวโคเปนเฮเกน 

ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวัญแกเ่มอืงโคเปนเฮเกน เมือ่วันที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบเซน บุตรชายของผูก้่อตัง้

บรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ ไดม้คีวามประทับใจจากการดูบัลเล่ต ์เรือ่ง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอร์

เซน เป็นอย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชือ่ เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปั้นรูปเงือกนอ้ยนี้ โดยน าแบบใบหนา้มาจากนักเตน้

บัลเลตช์ือ่ เอลเลน ไพรซ ์สว่นรา่งกายทีเ่ป็นหญงิเปลอืยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปั้นเงอืกนอ้ยนี้น่ังอยู่บนกอ้นหนิ มี

ขนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร น ้าหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดส้ัมผัสกับความผ่อนคลาย 

ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืส าราญทีจ่อดเทยีบทา่อยู ่และทีน่ีไ่ดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืง โดยในแต่ละปีจะ

มนัีกทอ่งเทีย่วมากกวา่ 1 ลา้นคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคู่กับรปูปัน้เงอืกนอ้ยนับเป็นสถานทีย่อดฮติทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุแห่งหนึง่

ของโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ผา่นชม พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดตีพระราชวังครสิเตยีนบอรก์คอืพระราชวังซึง่

เป็นทีป่ระทับของพระราชสันตตวิงศใ์นสมเด็จพระราชาธบิดคีรสิเตยีนที ่9 แห่งประเทศเดนมารก์ แต่ ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้

ถูกใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐสภา โดยเป็นสถานทีเ่พยีงแห่งเดยีวในโลกทีม่ ี3 หน่วยงานราชการในทีแ่ห่งเดยีวกัน น่ันคอื อ านาจบรหิาร 

อ านาจนติบัิญญัต ิและอ านาจตลุาการ แตบ่างสว่นของทีน่ีก็่ยังคงถกูใชส้ าหรับพระราชวงศเ์ดนมารก์ เชน่ หอ้งรับแขกของราชวงศ ์

เป็นตน้ รวมทัง้บางสว่นยังเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม 

น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้

ยังเป็นสถานทีป่ระทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศเ์ดนมารก์ นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตลร็์อกโคโค

แลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทุกวัน พระราชวังตัง้อยู่รมิน ้าทางเหนือของตัวเมอืงโคเปนเฮเกน 

สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที ่18 เพือ่เฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และใชเ้ป็นทีพ่ านักของเหล่า

ราชวงศ ์4 ครอบครัว หลังจากทีพ่ระราชวังครสิเตียนบอร์กถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมารก์จงึไดข้อซือ้

พระราชวังแห่งนี้ไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตัง้แต่นั้นเป็นตน้มา กษัตรยิ์ พระราชนิี และบุตรของราชวงศ์ไดอ้าศัยอยู่ภายใน

พระราชวังแหง่นีท้ัง้ 4 อาคาร ตัง้โดดเดน่เป็นศนูยก์ลางทีง่ดงามมากทีสุ่ดในทวปียุโรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง้ 4 

มลีักษณะทีเ่หมอืนกัน แต่ภายในพระราชวังแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกันไปตามรสนยิมของผูอ้าศัยเดมิ แต่ละหอ้งไดต้กแต่ง

อยา่งหรหูราทีส่ดุ ปัจจุบันพระราชวังแหง่นียั้งคงใชเ้ป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระราชนิีนาถมารเ์กรเธอที ่2 และราชวงศเ์ดนมารก์อยู ่

ซ ึง่บางส่วนของพระราชวังเปิดใหนั้กท่องเที่ยวที่สนใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิดเป็นพพิธิภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงงานศลิปะ 

ภาพเขยีน เครือ่งแต่งกาย เครือ่งประดับอัญมณี สิง่ประดษิฐอ์ืน่ๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ทีม่กีารเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 
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400 ปีเลยทเีดยีว และยังมรีูปปั้นขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวังทัง้ 4 หลัง ซึง่ว่ากันว่า เป็นรูป

ปัน้ทรงมา้ทีส่วยงามทีส่ดุของโลกอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        น าทา่น ผา่นชม พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังทีต่กแต่งดว้ยศลิปะ

แบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมทีพ่ระองคภ์าคภูมใิจ เพราะนอกจากความงาม

ของตัวตกึภายนอกและภายในทีต่กแตง่อยา่งหรหูรา ดว้ยวัตถทุีล่ ้าคา่มากมายแลว้ ยังมพีพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชัน้ใตด้นิ ใชเ้ป็นทีเ่ก็บ

เครือ่งเพชร มหามงกฎุ และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซึง่ในอดตีพระราชวังแหง่นีถ้กูสรา้งเพือ่จุดประสงค์

ใชใ้นการพ านักพักรอ้นของเชือ้พระวงศใ์นสมัยนัน้ ทัง้ยังเคยถูกวางเพลงิจากกองทัพอังกฤษถงึ 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 

ตอ่มาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบ้รูณะขึน้มาใหมใ่หส้วยงามด่ังปัจจุบัน  

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีส่ดุในโลกเริม่จาก ศาลาวา่การเมอืง

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

เดินเล่น โดยใชตั้ ้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, 

Vimmelskaftet และ Stergade โดยมคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แต่ปี 

1962 แตใ่นชว่งแรก เจา้ของกจิการหลายรายไม่เห็นดว้ยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อธุรกจิ แต่ท าใหทุ้กวันนี้ผูค้น

ไดเ้ดนิอยา่งสนุกและสะดวกสบาย ทีน่ี่คกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อวัน เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ทีม่คีุณภาพ มตีัง้แต่สนิคา้

ราคาถกูไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่รีาคาแพงทีส่ดุในโลก อาท ิLouis Vuitton, Chanel, รา้นนาฬกิาหรูแบรนดดั์งจากสวสิฯ เป็น

ตน้ มีรา้นอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีริมทางที่มาช่วยบรรเลงเพลงใหค้วามบันเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากนี้เมือง

โคเปนเฮเกน ไดร้ับการขนานนามจากคนทั่วโลกว่าเป็นเมอืงจักรยาน ประชากรเกนิครึ่งใชจั้กรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง 

เหตุผลส าคัญคือรัฐบาลส่งเสริมใหป้ระชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สรา้งมลพิษแก่

สิง่แวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมอืง เพือ่รองรับนักป่ันและคนเดนิเทา้ ใหไ้ดร้ับความสะดวกและปลอดภัยมากทีส่ดุ  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Scandic Hotel Hvidovre, Hvidovre, Denmark หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                    (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท า

คนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

14.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG951 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

10 - 17 สงิหาคม 2562 
(12 ส.ค. วนัแมแ่หง่ชาต ิ/ 15 ส.ค. วนัสารทจนี) 

11AUG TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

16AUG TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

24 - 31 สงิหาคม 2562 
25AUG TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

30AUG TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

07 - 14 กนัยายน 2562 
08SEP TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

13SEP TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

14 - 21 กนัยายน 2562 
15SEP TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

20SEP TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

21 - 28 กนัยายน 2562 
22SEP TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

27SEP TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

07 - 14 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

08OCT TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

13OCT TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

12 - 19 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

13OCT TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

18OCT TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

19 - 26 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

20OCT TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

25OCT TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

23 - 30 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

24OCT TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

29OCT TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

02 - 09 พฤศจกิายน 2562 
03NOV TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 

08NOV TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

16 - 23 พฤศจกิายน 2562 
17NOV TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 

22NOV TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

03 - 10 ธนัวาคม 2562 
(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วนั

รฐัธรรมนูญ) 

04DEC TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 

09DEC TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 
59,999 59,999 59,999 12,999 45,999 

09 - 16 ธนัวาคม 2562 
(10 ธ.ค. วนัรฐัธรรมนูญ) 

10DEC TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 

15DEC TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัส ิน้ปี / 01 ม.ค. วนัข ึน้ปีใหม)่ 

28DEC TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 

02JAN TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 
69,999 69,999 69,999 15,999 55,999 

28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัส ิน้ปี / 01 ม.ค. วนัข ึน้ปีใหม)่ 

29DEC TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 

03JAN TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 
69,999 69,999 69,999 15,999 55,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

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

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณ ี** 
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** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

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

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท 

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

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

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

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

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคนืได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ 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 า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

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

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

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

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

จ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณพีเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณทีีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดร้ับการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนีเ้พือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 
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11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซี่าใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเนือ่งจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 
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10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ 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 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

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

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

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

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

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

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

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

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

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

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 
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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 สังเกตไดง้า่ย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 

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

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

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

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

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

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

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

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

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

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

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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