
 

 
 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมือง 

โดฮา ประเทศกาต้าร์ (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน า

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

20.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบนิ 

 Qatar Airways เท่ียวบนิท่ี QR833     

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

23.55 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปล่ียนเคร่ือง ** 

     
วันท่ี 2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา 

เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - 

มหาวิหารแห่งเมืองสตอ็คโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยัลกาทัน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม 

- ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง(-/-/D) 

01.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการ

บนิ Qatar Airways เท่ียวบนิท่ี QR169      

** ใช้เวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

07.15 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาร์ลันดา เมืองสตอ็คโฮล์ม ประเทศสวีเดน  

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  



 

 
 
 

 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ  ประเทศสวีเดน 

(Sweden) เป็นเมืองหลวงท่ีงดงามท่ีสุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทัง้หมด จนได้รับขนานนามว่า 

“ราชินีแห่งทะเลบอลติก” ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) 

ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ ท าให้เมือง

สต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม สถานท่ีส าคญั อาทิ อาคารรัฐสภา (City 

Hall), พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง (Medieval Museum), มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม (The Cathedral of 

Stockholm), โอเปร่า เฮ้าส์ (Opera Houses) เป็นต้น 

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพ่ือบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์

มจากมุมท่ีสวยท่ีสุดชมวิวสวยของตวัเมืองท่ีตัง้อยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ  ท่ีห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์

และทะเลบอลตกิ  

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม (City Hall of Stockholm) ซึง่ใช้เวลาสร้าง

ถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน 

และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะ

มีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) ภายในห้องโถงใหญ่โกลเด้น ฮอลล์ (Golden Hall) ท่ี

ประดบัประดาด้วยหินโมเสคทองค ากวา่ 18 ล้านชิน้  

 ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

น าท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด

ปัจจุบนัยังทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษท่ี 17 ทัง้บ้านเรือน สิ่งปลูก

สร้างท่ีมีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสน่ห์ของตรอกซอกซอยตา่งๆ ท่ี

เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟ ร้านหนงัสือ และยงัเป็นท่ีตัง้ของ ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) เป็น

ท่ีประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดน  เป็นหนึ่งในพระราชวังท่ีงดงามมากท่ีสุดในบรรดา

พระราชวงัทัง้หมดของทวีปยโุรป ลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1754 ภายใน 



 

 
 
 

 

มีห้องต่างๆ รวมกัน 608 ห้อง ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าเย่ียมชมได้ตลอดทัง้ปี ในบรรดาห้องต่างๆส่วนท่ีเป็น

จดุเดน่ ได้แก่ ห้องพระคลงัวิหารหลวง ห้องโถงวา่การของรัฐ ห้องพกัของขนุนาง ล าดบัตา่งๆ และ พิพิธภณัฑ์

โบราณสถานกุสตาฟท่ี 3 ชมการผลดัเปล่ียนเวรยามประจ าวนัของกองทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะเกิดขึน้ใน

เวลาก่อนเท่ียงของทกุวนั  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 3 เมืองสตอ็คโฮล์ม - พพิธิภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลส

ตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจ าเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่ (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพ่ือบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์

มจากมุมท่ีสวยท่ีสุด น าท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกู้

ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่ง

ประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับเรือล านี ้9 

นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี เ้ป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ

มากท่ีสดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑ์ทัง้หมดแถบสแกนดเินเวีย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองสวยงาม

เล็กๆของประเทศสวีเดน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมืองสตอ็คโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมือง



 

 
 
 

 

ออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลท่ี 9 (Karl 

IX) ในปี ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ผ่านชม โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด 

(Cathedral of Karlstad), จัตุรัสใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจ าเมืองคาร์ลสตัด (City 

Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเก่าแก่ (Ancient Stone Bridge) 

** อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Best Western Gustaf Froding Hotel& Konferens, Karlstad, Sweden หรือ

เทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 4 เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลาน

กระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - โรงแรมวิลล่า วิสเนส - ถนนคาร์ล โยฮันน์ - พระราชวังหลวง - 

อาคารรัฐสภา  (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ 

ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ได้ถูกสถาปนาเม่ือประมาณ 60 ปี ท่ีผ่านมานี ้ครัง้สมยัท่ีประเทศนอร์เวย์อยู่ใน

อารักขาของประเทศเดนมาร์กนัน้ ประเทศนอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครัง้ จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมือง

เบอร์เก้น จนกระทัง่ย้ายมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบนั เม่ือประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมือง

อาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดไิวกิง้โบราณซึง่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชของพระ

เจ้าฮาโรลด์แฮร์ เมืองออสโลเป็นเมืองหลวงท่ีมีคา่ครองชีพสงูท่ีสดุในโลกแทนท่ีโตเกียว ตัง้อยู่ขอบด้านเหนือ



 

 
 
 

 

ของอา่วฟยอร์ด ระหว่างทางทา่นจะได้พบกบัสภาพธรรมชาตท่ีิแปลกใหม ่เป็นธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์อนัหา

ชมได้ยาก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากร

เอกชาวนอร์เวย์ช่ือกสุตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คน

รุ่นหลงัได้เห็นวฎัจกัรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอทุยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์แดงของ

ทา่นช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแทง่เดียว 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานท่ีแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกฤดหูนาวท่ีปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช้เป็นสถานท่ีชมุนมุแขง่ขนัของนกัเลน่สกีทัง้โลกท่ีน่ี สามารถ

จผุู้ เข้าร่วมได้เกือบหนึง่แสนคน บริเวณเดียวกนั ผ่านชม โรงแรมวิลล่า วิสเนส (Villa Visnes) เป็นโรงแรมท่ี

รัชกาลท่ี 5 เคยเสดจ็มาประทบัในสมยัท่ีเสดจ็ประพาสยโุรป เป็นอาคารไม้โบราณ มียอดหอคอยสงูสวยงาม 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งช้อปปิง้และแหล่งนดั

พบปะ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศนอร์เวย์ ของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ีมาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตัง้อยู่

กลางเมืองออสโล มีสินค้าทกุสิ่งอย่างท่ีท่านปรารถนาให้ได้เลือกซือ้เป็นของฝาก ของขวญั สินค้าท่ีมีช่ือเสียง

มากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น า้มันปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวกิง้ หรือตุ๊กตา

โทรล (Troll) ตุ๊กตาพืน้บ้านของประเทศนอร์เวย์ เคร่ืองครัว พวงกญุแจ เป็นต้น บริเวณเดียวกันเป็นท่ีตัง้ของ

สถานท่ีส าคญัไม่ว่าจะเป็น พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์องค์ปัจจุบนัและ 

อาคารรัฐสภา (Parliament Building) เป็นต้น 

** อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรือเทียบเท่า 

** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรับค้างคืนบนเรือส าราญ 1 คืน (ใน

คืนวันพรุ่งนี)้ เพื่อความสะดวกในการเดนิทางของท่าน ** 



 

 
 
 

 

     
วันท่ี 5 เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ - ล่องเรือส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล 

ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

(B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคญัของเหล่านกัรบไวกิง้เม่ือ

ครัง้ท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ท่ีสร้างจากไม้ในยคุคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขดุได้จากรอบๆ

เมืองออสโล ฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจดัแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ในเร่ืองของการรบ ท าการค้า 

และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมีค ากลา่ววา่ถ้าไมมี่เรือไวกิง้ก็จะไมมี่ยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 

น าท่านเดินทางสู ่ทา่เทียบเรือส าราญ เพ่ือ ล่องเรือส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to 

Copenhagen, Denmark) ท่ีพ ร่ังพร้อมไปด้วยร้านค้าปลอดภาษี , ร้านอาหาร, ห้องซาวน่า, สปา, โรง

ภาพยนตร์ และ จดุชมวิว ฯลฯ สิ่งอ านวยความสะดวกแบบครบครัน  

** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรับค้างคืนบนเรือส าราญ 1 คืน เพื่อ

ความสะดวกในการเดนิทางของท่าน ** 

......... น. น าท่านเดินทางสู่  เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผ่านน่านน า้

สแกนดเินเวีย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร บนเรือส าราญ DFDS (พเิศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดเินเวียน) 



 

 
 
 

 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก บนเรือส าราญ DFDS ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือ

เทียบเท่า  

     
** กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อตรวจสอบห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระค่าบริการ

ส่วนนีทั้นทีท่ีห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่ ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) 

เต็ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจ าเป็นต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานที่ก าหนด

ไว้กับราคาค่าทัวร์ (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงกับ

ผู้เดนิทาง ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ **   

วันท่ี 6 เมืองโคเปนเฮเกน - น ้าพุแห่งราชินี เกฟิออน - รูปป้ันเงือกน้อย หรือ ลิตเติล้ เมอร์เมด - 

พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโร

เซนเบิ ร์ก หรือ พระราชวังฤดู ร้อน  - ถนนสตรอยเยท  - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน                                                                                      

(B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บนเรือส าราญ DFDS 

......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) เป็นเมือง

เก่าแก่เมืองหนึ่งของยโุรปก่อตัง้มาราวศตวรรษท่ี 10 และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 

ได้รับฉายาว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า และดินแดนแห่งเทพนิยายรักอมตะ” เมืองนีเ้ป็นแรงบลัดาลใจ

และหล่อหลอมกวีระดบัโลกฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน (Hans Christian Andersen) ผู้สร้างสรรค์นิยาย 

เจ้าหญิงเงือกน้อย หนนู้อยผู้ขายไม้ขีดไฟ ลกูเป็ดขีเ้หร่ท่ีผู้คนทัว่โลกตา่งรู้จกั 

น าท่านเดินทางสู่ น า้พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน า้พขุนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คล้าย

ธารน า้ตกท่ีไหลริน ซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต านานเล่าว่าราชินีเกฟิออนได้รับมอบหมาย



 

 
 
 

 

จากเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิ ให้กอบกู้ ชาติบ้านเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทัง้ส่ีของพระองค์แปลงกายเป็น

พระโค เพ่ือช่วยกันไถพืน้ดินจนกลายเป็นแผ่นดินเมืองเดนมาร์กในปัจจุบัน ต่อมาชาวเดนนิชก็ได้สร้าง

อนสุาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทัง้ส่ีพระองค์ไว้เพ่ือเป็นเกียรติและเพ่ือเป็นการระลกึถึง 

น าท่านเดินทางสู่ รูปป้ันเงือกน้อย หรือ ลิตเติล้ เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตัง้อยู่บริเวณท่าเรือริม

อ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึน้เพ่ือเป็นของขวญัแก่เมืองโคเปนเฮเกน เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย 

คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตัง้บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทบัใจจากการดบูลัเล่ต์ เร่ือง 

The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์ก

ช่ือ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปัน้รูปเงือกน้อยนี ้โดยน าแบบใบหน้ามาจากนกัเต้นบลัเลต์ช่ือ เอลเลน ไพรซ์ ส่วน

ร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเอง รูปปัน้เงือกน้อยนีน้ัง่อยู่บนก้อนหิน มีขนาด

ความสูงประมาณ 1.25 เมตร น า้หนกัประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได้สมัผัส

กับความผ่อนคลาย ฟังเสียงร้องของนกนางนวลและชมเรือส าราญท่ีจอดเทียบท่าอยู่ และท่ีน่ีได้กลายเป็น

สญัลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยในแตล่ะปีจะมีนกัท่องเท่ียวมากกว่า 1 ล้านคนมาเท่ียว เพ่ือเก็บภาพคูก่บัรูป

ปัน้เงือกน้อยนบัเป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีถกูถ่ายภาพมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก 

น าท่าน ผ่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวงัคริสเตียนบอร์

กคือพระราชวงัซึ่งเป็นท่ีประทบัของพระราชสันตติวงศ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนท่ี 9 แห่งประเทศ

เดนมาร์ก แต ่ณ ปัจจบุนัพระราชวงัแห่งนีถ้กูใช้เป็นท่ีท าการรัฐสภา โดยเป็นสถานท่ีเพียงแห่งเดียวในโลกท่ีมี 

3 หน่วยงานราชการในท่ีแห่งเดียวกัน นั่นคือ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ แต่

บางส่วนของท่ีน่ีก็ยังคงถูกใช้ส าหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น ห้องรับแขกของราชวงศ์ เป็นต้น รวมทัง้

บางสว่นยงัเปิดให้นกัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจได้เข้ามาชม 

น าท่าน ผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจบุนั

พระราชวังแห่งนี ย้ังเป็นสถานท่ีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์ เดนมาร์ก นอกจากจะได้ชม

สถาปัตยกรรมอนังดงามภายนอกสไตล์ร็อกโคโคแล้ว ด้านหน้าของพระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยามหน้า

วงัทกุวนั พระราชวงัตัง้อยูริ่มน า้ทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึน้เม่ือกลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเฉลิม



 

 
 
 

 

ฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นท่ีพ านกัของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว 

หลังจากท่ีพระราชวังคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึงได้ขอซือ้

พระราชวงัแห่งนีไ้ว้ และได้ย้ายเข้ามาอาศยัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา กษัตริย์ พระราชินี และบุตรของราชวงศ์ได้

อาศยัอยู่ภายในพระราชวงัแห่งนีท้ัง้ 4 อาคาร ตัง้โดดเด่นเป็นศนูย์กลางท่ีงดงามมากท่ีสุดในทวีปยุโรป แม้

รูปลกัษณ์ภายนอกของพระราชวงัทัง้ 4 มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั แตภ่ายในพระราชวังแตล่ะอาคารได้ถกูตกแตง่

ตา่งกนัไปตามรสนิยมของผู้อาศยัเดิม แตล่ะห้องได้ตกแตง่อย่างหรูหราท่ีสดุ ปัจจบุนัพระราชวงัแห่งนีย้งัคงใช้

เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอท่ี 2 และราชวงศ์เดนมาร์กอยู่ ซึ่งบางส่วนของพระราชวงั

เปิดให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจได้เข้ามาชม และยงัเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจดัแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน 

เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองประดบัอญัมณี สิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ และเอกสารทางประวตัิศาสตร์ ท่ีมีการเก็บรวบรวมใน

ช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยงัมีรูปปัน้ขนาดใหญ่ของพระเจ้าเฟรเดอริกท่ี 5 ซึ่งตัง้อยู่ระหว่างพระราชวงั

ทัง้ 4 หลงั ซึง่วา่กนัวา่ เป็นรูปปัน้ทรงม้าท่ีสวยงามท่ีสดุของโลกอีกด้วย  

น าทา่น ผ่านชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวงัท่ี

ตกแต่งด้วยศิลปะแบบดตัช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนท่ี 4 เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมท่ี

พระองค์ภาคภูมิใจ เพราะนอกจากความงามของตวัตกึภายนอกและภายในท่ีตกแตง่อย่างหรูหรา ด้วยวตัถท่ีุ

ล า้ค่ามากมายแล้ว ยังมีพิพิธภัณ ฑ์ในบริเวณชัน้ ใต้ดิน ใช้เป็นท่ี เก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ  และ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย ซึ่งในอดีตพระราชวงัแห่งนีถ้กูสร้างเพ่ือจดุประสงค์ใช้ใน

การพ านกัพกัร้อนของเชือ้พระวงศ์ในสมยันัน้ ทัง้ยงัเคยถูกวางเพลิงจากกองทพัองักฤษถึง 2 ครัง้ในปี 1794 

และปี 1801 ตอ่มาราชวงศ์เดนมาร์ก ได้บรูณะขึน้มาใหมใ่ห้สวยงามดัง่ปัจจบุนั  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนช้อปปิง้ท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจาก 

ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าวา่ “สตรอยก์เยท” ได้ถกูตัง้เป็นช่ือเลน่ของ

ถนนคนเดินแห่งนี ้ซึ่งแปลว่า การเดินเล่น โดยใช้ตัง้แต่ยุคศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา ครอบคลุม ถนน 4 สาย

ด้วยกัน คือ  Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ  Stergade โดย มีความยาวถึ ง  1 .1 

กิโลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถกูประกาศให้เป็นเขตปลอดรถยนต์ตัง้แตปี่ 1962 แต่ในช่วงแรก เจ้าของกิจการ



 

 
 
 

 

หลายรายไมเ่ห็นด้วยกบัการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสียตอ่ธุรกิจ แต่ท าให้ทกุวนันีผู้้คนได้เดนิอยา่งสนกุ

และสะดวกสบาย ท่ีน่ีคกึคกัไปด้วยผู้คนประมาณแสนคนต่อวัน เรียงรายไปด้วยร้านค้าท่ีมีคณุภาพ มีตัง้แต่

สินค้าราคาถกูไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมท่ีมีราคาแพงท่ีสดุในโลก อาทิ หลุยส์วิตตอง , ชาแนล , ร้านนาฬิกา

หรูแบรนด์ดงัจากสวิสฯ , พอร์ซเลน เป็นต้น มีร้านอาหารมากมาย แถมยงัมีนกัดนตรีริมทางท่ีมาช่วยบรรเลง

เพลงให้ความบนัเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากนีเ้มืองโคเปนเฮเกน ได้รับการขนานนามจากคนทัว่โลกว่าเป็น

เมืองจกัรยาน ประชากรเกินคร่ึงใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เหตผุลส าคญัคือรัฐบาลส่งเสริมให้

ประชาชนสขุภาพแข็งแรง และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม จงึออกแบบ

ผงัเมือง เพื่อรองรับนกัป่ันและคนเดนิเท้า ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภยัมากท่ีสดุ  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Scandic Hotel Hvidovre, Hvidovre, Denmark หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 7 อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่ เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - ท่าอากาศยาน

นานาชาตโิคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเตม็วัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 

- สวนสนุกทโิวลี (Tivoly) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมาร์กเป็นสวนสนกุท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในโลกและเป็นท่ีท่องเท่ียวชัน้เย่ียมส าหรับครอบครัว และถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 

เปิดให้เข้าชมในปี 1843 ได้รับความนิยมจากทัง้คนท้องถ่ินและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนโคเปนเฮเกนเสมอมา 



 

 
 
 

 

ท่ีน่ีมีการจัดแสดงดนตรีสดทุกวันในหลายเวที และเป็นแหล่งรวมร้านอาหารชัน้เลิศของเมืองอีกด้วย สวน 

Tivoli รองรับนกัท่องเท่ียวกว่า 4 ล้านคนตอ่ปี  อีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาดในการขึน้รถไฟเหาะของ

สวน Tivoli สมัผสัประสบการณ์อนัน่าต่ืนเต้น เคร่ืองเล่นของสวน Tivoli มีหลากหลายตัง้แตร่ถไฟเหาะไม้และ

ม้าหมนุแบบดัง้เดมิไปจนถึงเคร่ืองเลน่แบบคลาสสิกท่ีน ามาดดัแปลงใหม่ให้ทนัสมยั คณุสามารถเดินเลน่รอบ

สวนขนาดใหญ่ 8.5 เฮกตาร์  ท่ีเช่ือมต่อกับสวนสนุก ในช่วงกลางคืน มีการจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 

100,000 ดวงท่ีประดบัไว้ตามทางเดินและต้นไม้ สนกุกับการล่องเรือมงักรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรือ

นัง่ทานอาหารในบาร์และร้านอาหารริมน า้ ซึ่งเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกและขึน้ช่ือเร่ืองการน าอาหารนอร์ดิกดัง้เดิมมา

ปรับเปล่ียนใหม ่

- อิสระเลือกชมความสวยงามโดยรอบของเมืองโคเปนเฮเกน 

- อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เพ่ือให้

ทา่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ 

ร้านอาหาร (โดยรถโค้ช จากโรงแรม ถึง สนามบิน 1 เที่ยว) 

22.35 น.        น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบนิ 

 Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR164  

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

     
 

 



 

 
 
 

 

วันท่ี 8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์  ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย  (-/-/-) 

05.50 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปล่ียนเคร่ือง ** 

08.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  

Qatar Airways เท่ียวบนิท่ี QR838  

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 15 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

19.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

     
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

13 - 20 กันยายน 2562 

13SEP QR833 BKK-DOH 

20.45-23.55 

14SEP QR169 DOH-ARN 

01.50-07.15 

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 



 

 
 
 

 

19SEP QR164 CPH-DOH 

22.35-05.50+1 

20SEP QR838 DOH-BKK 

08.35-19.20 

27 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562 

27SEP QR833 BKK-DOH 

20.45-23.55 

28SEP QR169 DOH-ARN 

01.50-07.15 

03OCT QR164 CPH-DOH 

22.35-05.50+1 

04OCT QR832 DOH-BKK 

08.15-19.00 

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 

11 - 18 ตุลาคม 2562 

(13 ต.ค. คล้ายวัน

สวรรคต ร. 9 และ วัน

ออกพรรษ / 14 ต.ค. 

วันหยุดชดเชย) 

11OCT QR981 BKK-DOH 

19.40-22.50 

12OCT QR169 DOH-ARN 

01.50-07.15 

17OCT QR164 CPH-DOH 

22.35-05.50+1 

18OCT QR832 DOH-BKK 

08.15-19.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

18 - 25 ตุลาคม 2562 

(23 ต.ค. วันปิย

มหาราช) 

18OCT QR981 BKK-DOH 

19.40-22.50 

19OCT QR169 DOH-ARN 

01.50-07.15 

24OCT QR164 CPH-DOH 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 



 

 
 
 

 

22.35-05.50+1 

25OCT QR832 DOH-BKK 

08.15-19.00 

15 - 22 พฤศจิกายน 

2562 

15NOV QR833 BKK-DOH 

19.35-23.25 

16NOV QR169 DOH-ARN 

01.40-06.10 

21NOV QR164 CPH-DOH 

21.40-05.45+1 

22NOV QR838 DOH-BKK 

08.35-19.20 

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999 

29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2562 

(05 ธ.ค. วันคล้ายวัน

เฉลิมฯ ร. 9) 

29NOV QR981 BKK-DOH 

20.20-23.59 

30NOV QR169 DOH-ARN 

01.40-06.10 

05DEC QR164 CPH-DOH 

21.40-05.45+1 

06DEC QR838 DOH-BKK 

08.35-19.20 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

 

** อัตรานี ้ไม่รวม ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 

** อัตรานี ้ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 



 

 
 
 

 

ส าหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพ่ือ ใช้เวลาพจิารณาอย่างน้อย 15-

20 วันท าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลา

ดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินท 

างได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่าน

ภายใน 3-5 วันท าการ เป็นอย่างน้อย ในล าดับต่อไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดนิทางไม่เพียงพอส าหรับ

ยื่นวีซ่าครัง้ใหม่ การยกเลิก และ คืนเงนิ จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก

ครัง้ก่อนท าการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทาง จ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถึงตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** กรณีผู้เดนิทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผล

หน่ึง และ ไม่ว่ามือ้ใดมือ้หน่ึง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดนิทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเตมิขณะ

มือ้อาหาร เน่ืองจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ ากัดเร่ืองของวัตถุดบิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่

ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เท่านัน้ กรณีที่ท่านมีความประสงค์ท่ีจะส่ังเมนูนอกเหนือ

ข้างต้น ผู้เดนิทางจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิในส่วนนีด้้วยตนเอง **  

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 



 

 
 
 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง 

หรือ อพัเกรดได้ 

 คา่ภาษีน า้มนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 2 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 

ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ทา่น ตอ่ห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ทา่น 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่านชม 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้  

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกันเพิ่ม

เพ่ือคุ้มครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 



 

 
 
 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทปิคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้

มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนเงนิตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ การย่ืนขอวีซา่ท่องเท่ียว ประเทศสวีเดน สามารถด าเนินการ

แทนได้ (โดยแผนกวีซ่าของบริษัท จะเป็นผู้ด าเนินการแทนให้ทา่น) ผู้ เดนิทางไมจ่ าเป็นต้องไปแสดงตน ยกเว้นสถานทตูจะ

ขอให้ทา่นเข้ามาสมัภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของสถานทตูเทา่นัน้ หากเกิดกรณีนี ้ขอให้ท่านโปรดให้

ความร่วมมือไปตามวนั และ เวลาท่ีสถานทตูนดัหมาย 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนนีภ้ายในวนัท่ี 3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหาก

ท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มี

คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท า

รายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทาง

บริษัทไมไ่ด้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั ให้ถือว่านกัทอ่งเท่ียวสละ

สิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 



 

 
 
 

 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีนกัท่องเท่ียว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้

มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้ง

ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียว ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ

ตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ี

ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   



 

 
 
 

 

4. ส าหรับอตัราคา่บริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไมถ่ึงตามจ านวน

ท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่าก

ทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถ

คืนค่าบตัรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสาย

การบนิ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งน้อย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง

ศกุร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน 

หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียง

ใหญ่ กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 

ห้อง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า  



 

 
 
 

 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายท่ีพกัเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนรับค าร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิว้มือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนของผู้สมคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ ได้รับก าหนดการนดัหมายวนัและเวลา

จากทางสถานทตูหรือศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซ่าวนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความ

จ าเป็นต้องใช้หนงัสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนงัสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็น

จะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า พร้อมแจ้งวนั และ เวลาท่ีท่านสะดวกจะย่ืนวีซ่า

มาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานให้อีกครัง้ หากมีควิย่ืนว่างชว่งท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีท่ีสดุท่ีจะชว่ย

อ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ทา่นสามารถเลือกซือ้ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนดัหมายท่ีเร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึน้  

3.2 การย่ืนแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบริการพเิศษนีย้ังคงใช้มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดมิทัง้หมด ** 

ประเทศท่ีทา่นสามารถเลือกซือ้บริการพิเศษนีไ้ด้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เทา่นัน้  

** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีก

ครัง้ อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 



 

 
 
 

 

4. กรณีท่ีทา่นไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องย่ืนก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะต้องใช้หนงัสือเดนิทางในชว่งท่ีทาง

บริษัทจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจ

เร็วกว่านัน้) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น 

คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนก าหนด แตวี่ซ่ายงัไม่ด าเนินการ หรือ วีซา่ยงัไม่ได้รับการอนมุตั ิ(อยูใ่น

ระหว่างการพิจารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการย่ืนวีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านต้องการย่ืนก่อนคณะ แต่คณะท่ี

ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลกัฐานการพ านกัใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียวภาษาองักฤษ (Itinerary) ใน

ส่วนนี ้ท่านจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายท่ีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชยคา่เสียหายให้กบัท่านไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกตทิัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจ านวนผู้สมคัร

ในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเท่ียว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากท่ีผู้สมคัรได้ท าการย่ืนขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้หนงัสือเดินทางกะทนัหนั ท าให้

ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จ าเป็นต้องสมคัรเข้าไปใหม่ นัน่หมายถึงจะต้องช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บริการใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ี

เหลือก่อนเดนิทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ท่ียังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมีวัน

คงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวตัถุประสงค์ท่ีวีซ่าเชงเก้นฉบบันัน้ๆออก 

และต้องการใช้เดินทางท่องเท่ียวกบัคณะนี ้สามารถใช้ได้ หากวีซ่านัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเก้น คือ วีซ่า

ออกจากประเทศใด จะต้องพ านกัประเทศนัน้ๆมากท่ีสดุ มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้ในทกุ

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  



 

 
 
 

 

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท่ียวเท่านัน้ โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซา่ชนิดท่ีอนมุตัิโดยระบวุนัท่ีสามารถพ านกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนมุตัใินหน้าวีซ่า ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนญุาตให้เช็คอิน

ได้เน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจาก

ประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่

สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี ้

เพ่ือให้การย่ืนค าร้องในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทตูเป็นส าคญั 

11. การท่ีวีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่ก่ีวัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆได้ทัง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทตูคุ้มครองอยู ่

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

ส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ท่ีอาศัยอยู่, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง, ใบส าคัญการหย่า กรณี

ศูนย์รับย่ืนค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มี

ตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านัน้ ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้

จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา 

และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนีใ้ห้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ าเป็นต้องมีตรา

ประทับ) ทางบริษัทยนิดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกต ิ 



 

 
 
 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสดุ ให้ลูกค้าผู้ เดินทางท่ีมาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้

กนัให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดนิทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเพ่ือช าระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้บริการอาหารบนเคร่ืองแตกตา่งกนั ขอให้ท่านท าความเข้าใจถึงวฒันธรรม

ประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิท่ีก าลงัให้บริการทา่นอยู ่

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดนิทางไปพร้อมคณะ

ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้

หนงัสือเดนิทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่่านการอนมุตัขิองเคาท์เตอร์เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) 

ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทัง้หมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ใน

รายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนงัสือเดิน 

และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 



 

 
 
 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี  ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบนิ คา่ภาษีน า้มนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนาม

โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่เหตท่ีุ

เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภัยท่ีไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้ รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี



 

 
 
 

 

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผู้ เดนิทาง กรณี

ท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 

1.  หนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใช้งานคงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมีหน้าวา่ง

ไมต่ ่ากวา่ 2 หน้า (หนังสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉาก

หลงัต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ า้กบัวีซ่าประเทศอ่ืนๆท่ีเคยได้รับ 

เทา่นัน้ 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / 

หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบช่ืุอประเทศ ไม่จ าเป็นต้องระบช่ืุอ

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้ามี) ท่ีอยู ่

และเบอร์ตดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนงัสือรับรองการท างานจากหนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหนว่ยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเก่ียวกับหน้าท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได้ แตท่ัง้นี ้อยูท่ี่ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรับย่ืนเทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  



 

 
 
 

 

** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงันี ้

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ท่ีประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จ าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการ

พจิารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่น

ได้ ** 

5. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกลุ (ถ้ามี) 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผู้เดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดนิทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ท่ี

ออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 

ของบดิา และ มารดา , หนงัสือรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถกูต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



 

 
 
 

 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรับรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกันทางสายเลือดเท่านัน้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ 

, น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย และ

จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารส าคัญดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่ือเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยนัรับรองให้กบัผู้ถกูรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด 

ช่ือ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** จ าเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธ

การรับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 

- เอกสารเพ่ืออ้างอิงความสมัพนัธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูิบตัร 

แผนท่ีการเดนิทาง เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 

สถานที่ยื่นค าร้องวีซ่า : ศูนย์ย่ืนค าร้องขอวีซ่า VFS ประเทศสวีเดน  อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ชัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได้ ประทบัตราจอดรถได้ฟรี 1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงท่ี สถานีนานา ทางออกที่ 3 เป็นการเดนิทางท่ีสะดวกท่ีสดุ 



 

 
 
 

 

ซอย สขุมุวิท 13 เข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างด้าน 

ขวามือ สงัเกตได้ง่าย จดุนบัพบบริเวณชัน้ 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 

1. ช่ือ - นามสกลุ ปัจจุบัน ............................................................................................................ 

2. ช่ือ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หม้าย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 



 

 
 
 

 

10. อาชีพปัจจุบัน  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ต าแหน่ง, หากเป็นแม่ บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซา่ยโุรป (เชงเก้น) ท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผู้สมคัร 

   ตวัผู้สมคัรเอง 

   มีผู้ อ่ืนออกคา่ใช้จา่ยให้ ระบ ุ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

15. ช่ือบคุคลท่ีเดนิทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพจิารณาอนุมัตวีิซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้ ** 

 


