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มหาวหิารแห่งเมืองสตอ็คโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยัลกาทนั – 

 พพิธิภณัฑ์เรือรบโบราณวาซาร์  อุทยานฟรอกเนอร์ – 

 ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮนัน์ เกท - พระราชวังหลวง 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

22.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตทูางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม 

ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - อาคารรัฐสภา - พิพิธภณัฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเป

ร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยลักาทัน - พิพิธภณัฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม               (-/L/D) 

01.25 น. นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Thai Airways 

เที่ยวบินที่ TG960 (เที่ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ** 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน  

นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นเมือง

หลวงอันงดงามที่สุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทัง้หมด จนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” 

ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงาม

แปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้นํา้ ทําให้เมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ผ่าน

ชม สถานที่สําคญั อาทิ อาคารรัฐสภา (City Hall) , พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง (Medieval Museum) , มหาวิหารแห่งเมือง

สต็อคโฮล์ม (The Cathedral of Stockholm) , โอเปร่า เฮ้าส์ (Opera Houses) เป็นต้น 

นําทา่นเดินทางสู ่จดุชมวิวบน เนินเขาฟยลักาทัน (Fjallgatan Hill) เพื่อบนัทกึภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมมุที่สวยที่สดุ

ของตวัเมืองที่ตัง้อยูบ่นเกาะใหญ่ 14 เกาะ ที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติค  

นําทา่น เข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถ

รักษาชิน้สว่นเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์

สมบตัิทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่สําคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภณัฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่

เก่ียวข้องกบัเรือลาํนี ้9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา พิพิธภณัฑ์แห่งนี เ้ป็นพิพิธภณัฑ์ที่นกัท่องเที่ยวให้ความ

สนใจมากทีส่ดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑ์แถบสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 

  



 

 

 
 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม (City Hall of Stockholm) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกวา่ 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค 

สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวลัโนเบล (Nobel 

Prize) ภายในห้องโถงใหญ่โกลเด้น ฮอลล์ (Golden Hall) ที่ประดบัประดาด้วยหินโมเสคทองคํากว่า 18 ล้านชิน้  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Good Morning Kista , Stockholm , Sweden หรือเทียบเท่า 

 

 
 

 



 

 

วันที่สาม เมืองสตอ็คโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตดั - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลส

ตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจาํเมืองคาร์ลสตดั - สะพานหนิเก่าแก่                                               

(B/L/D) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ที่สดุและสวยงามราวกบัภาพวาดปัจจุบนัยงัทิง้

ร่องรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยคุกลาง มีกลิน่อายของศตวรรษที่ 17 ทัง้บ้านเรือน สิง่ปลกูสร้างที่มีความสวยงามในรูปแบบ

งานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสนห์่ของตรอกซอกซอยต่างๆ ที่เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟ และร้านหนงัสือต่างๆ 

และยงัเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) เป็นที่ประทบัอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดน เป็นหนึ่งใน

พระราชวงัที่งดงามมากที่สดุในบรรดาพระราชวงัทัง้หมดของทวีปยโุรป ลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสร้างขึน้เมื่อ

ปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีห้องตา่งๆ รวมกนั 608 ห้อง ซึง่เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทัง้ปี ในบรรดาห้องต่างๆสว่นที่

เป็นจุดเด่น ได้แก่ ห้องพระคลังวิหารหลวง ห้องโถงว่าการของรัฐ ห้องพักของขุนนาง ลําดับต่างๆ และ พิพิธภัณฑ์

โบราณสถานกสุตาฟท่ี 3 ชมการผลดัเปลีย่นเวรยามประจําวนัของกองทหารรักษาพระองค์ซึง่จะเกิดขึน้ในเวลาก่อนเที่ยงของ

ทกุวนั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 
 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของประเทศ

สวีเดน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะ

เป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระ



 

 

นามของพระองค์ ผ่านชม โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด (Cathedral of Karlstad) , จัตุรัสใจกลางเมือง (Town 

Square) , ศาลากลางประจาํเมืองคาร์ลสตัด (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเก่าแก่ (Ancient Stone Bridge) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens , Karlstad , Sweden หรือเทียบเท่า 

 

 
วันที่สี่ เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมน

โคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา                          

(B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ 

(Norway) ได้ถกูสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ที่ผ่านมานี ้ครัง้สมยัที่ประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของประเทศเดนมาร์กนัน้ 

ประเทศนอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครัง้ จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมืองเบอร์เก้น จนกระทัง่ย้ายมาเป็นเมืองออสโลใน

ปัจจุบนั เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวกิง้โบราณซึ่งอยู่ภายใต้การ

ปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฮร์ เมืองออสโลเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสงูที่สดุในโลก

แทนที่โตเกียว ตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ เป็น

ธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ์ หาชมได้ยาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



 

 

 
 

นําท่านเดินทางสู ่อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว

นอร์เวย์ช่ือกสุตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้เห็นวฎัจกัรใน

หนึ่งชีวิตของมนษุย์ ตรงใจกลางของอทุยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์แดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะ

จากหินสลกัแกรนิตเพียงแทง่เดียว 

นําทา่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานท่ีแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกฤดหูนาว

ที่ปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช้เป็นสถานท่ีชมุนมุแขง่ขนัของนกัเลน่สกีทัง้โลกที่น่ี สามารถจคุนได้เกือบหนึง่แสนคน ผ่านชม 

โรงแรมที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทบัในสมยัที่เสด็จประพาสยโุรป 

นําท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหลง่ช้อปปิง้และแหลง่นดัพบปะ ที่มี

ช่ือเสยีงที่สดุของประเทศนอร์เวย์ ของนกัทอ่งเที่ยวจากทัว่โลกที่มาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตัง้อยู่กลางเมืองออสโล มีสินค้าทกุ

สิ่งอย่างที่ท่านปรารถนาให้ได้เลือกซือ้เป็นของฝาก ของขวญั สินค้าที่มีช่ือเสียงมากที่สดุ คือ ผลิตภณัฑ์จากขนสตัว์ นํา้มนั

ปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลกึ เช่น เรือไวกิง้ หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพืน้บ้านของประเทศนอร์เวย์ เคร่ืองครัว 

พวงกุญแจ เป็นต้น บริเวณเดียวกนัเป็นที่ตัง้ของสถานที่สําคญัไม่ว่าจะเป็น พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งเป็นที่

ประทบัของกษัตริย์องค์ปัจจบุนัและ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) เป็นต้น 

** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก City Box Oslo , Drammen , Norway หรือเทียบเท่า 



 

 

 
 

** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนบนเรือสําราญ 1 คืน (ในคืนวันพรุ่งนี)้ 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน ** 

 

วันที่ห้า เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ - ล่องเรือสําราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมาร์ก 

                        (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะสาํคญัของเหลา่นกัรบไวกิง้เมื่อครัง้ที่เคยรุ่งเรือง

ในอดีต จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ที่สร้างจากไม้ในยคุคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขดุได้จากรอบๆเมืองออสโล ฟยอร์ด นอกจากนี ้

ยงัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจําวนัที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่สําคญั

ที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ในเร่ืองของการรบ ทําการค้า และออกสาํรวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีคํากลา่ววา่ถ้าไมม่เีรือไวกิง้ก็

จะไมม่ียคุที่รุ่งเรืองที่สดุ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 



 

 

 
 

 

นําท่านเดินทางสู ่ท่าเทียบเรือสําราญ เพื่อ ล่องเรือสําราญ DFDS (DFDS Scandinavian Seaway) ที่พร่ังพร้อมไปด้วย

ร้านค้าปลอดภาษี , ร้านอาหาร , ห้องซาวนา่ , สปา , โรงภาพยนตร์ และ จดุชมวิว ฯลฯ สิง่อํานวยความสะดวกแบบครบครัน  

** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนบนเรือสําราญ 1 คืน เพื่อความสะดวก

ในการเดินทางของท่าน ** 

......... น. นําทา่นเดินทางสู ่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผา่นนา่นนํา้สแกนดิเนเวีย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร บนเรือสาํราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน) 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก บนเรือสาํราญ DFDS ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือเทียบเท่า  

** กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบ

ห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระค่าบริการส่วนนีท้ันทีที่ ห้องพักถูก

ยนืยนัจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัท

จาํเป็นต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานที่กาํหนดไว้กับราคาค่าทัวร์ (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริงกับผู้เดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

**   



 

 

 
วนัที่หก เมืองโคเปนเฮเกน - นํา้พุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปป้ันเงอืกน้อย หรือ ลิตเติล้ เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียน

บอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - 

ถนนสตรอยเกท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน                                                                                    

            (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บนเรือสาํราญ DFDS 

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

ของยโุรปก่อตัง้มาราวศตวรรษที่ 10 และเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย  ได้รับฉายาว่าเป็น “สวรรค์แห่ง

เมืองทา่ และดินแดนแหง่เทพนิยายรักอมตะ” เมืองนีเ้ป็นแรงบลัดาลใจและหลอ่หลอมกวีระดบัโลกฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์

แซน (Hans Christian Andersen) ผู้สร้างสรรค์นิยาย เจ้าหญิงเงือกน้อย หนนู้อยผู้ขายไม้ขีดไฟ ลกูเป็ดขีเ้หร่ที่ผู้คนทัว่โลก

ตา่งรู้จกั 

นําทา่นเดินทางสู ่นํา้พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นนํา้พขุนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คล้ายธารนํา้ตกที่ไหล

ริน ซึง่ตัง้อยูด้่านหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตํานานเลา่ว่าราชินีเกฟิออนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิ ให้

กอบกู้ชาติบ้านเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทัง้สีข่องพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกนัไถพืน้ดินจนกลายเป็นแผน่ดิน

เมืองเดนมาร์กในปัจจบุนั ตอ่มาชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนสุาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทัง้สี่พระองค์ไว้เพื่อเป็นเกียรติและ

เพื่อเป็นการระลกึถึง 

นําทา่นเดินทางสู ่รูปป้ันเงอืกน้อย หรือ ลิตเติล้ เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตัง้อยูบ่ริเวณทา่เรือริมอา่วโคเปนเฮเกน 

ถกูสร้างขึน้เพื่อเป็นของขวญัแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวนัที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล จาค็อบเซน บตุรชายของผู้

ก่อตัง้บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทบัใจจากการดบูลัเลต์่ เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน 

แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก จึงวา่จ้างศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปัน้รูปเงือกน้อยนี ้โดยนําแบบใบหน้ามา

จากนกัเต้นบลัเลต์ช่ือ เอลเลน ไพรซ์ สว่นร่างกายที่เป็นหญิงเปลอืยนําแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเอง รูปปัน้เงือกน้อยนีน้ัง่

อยูบ่นก้อนหิน มีขนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร นํา้หนกัประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได้

สมัผสักบัความผอ่นคลาย ฟังเสยีงร้องของนกนางนวลและชมเรือสําราญที่จอดเทียบท่าอยู่ และที่นี่ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์



 

 

สาํคญัของเมือง โดยในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเที่ยวมากกวา่ 1 ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคูก่บัรูปปัน้เงือกน้อยนบัเป็นสถานท่ี

ยอดฮิตที่ถกูถ่ายภาพมากที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 
 

นําทา่น ผ่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวงัคริสเตียนบอร์กคือพระราชวงัซึง่

เป็นท่ีประทบัของพระราชสนัตติวงศ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนีถ้กู

ใช้เป็นท่ีทําการรัฐสภา โดยเป็นสถานท่ีเพียงแหง่เดียวในโลกที่มี 3 หนว่ยงานราชการในที่แห่งเดียวกนั นัน่คือ อํานาจบริหาร 

อํานาจนิติบญัญัติ และอํานาจตลุาการ แต่บางสว่นของที่นี่ก็ยงัคงถกูใช้สําหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น ห้องรับแขกของ

ราชวงศ์ เป็นต้น รวมทัง้บางสว่นยงัเปิดให้นกัทอ่งเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม 

นําทา่น ผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบนัพระราชวงัแห่ง

นีย้งัเป็นสถานที่ประทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศ์เดนมาร์ก พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก มีสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค 

นอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมอนังดงามแล้ว ด้านหน้าของพระราชวงัจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวงัทกุวนั  พระราชวงั

ตัง้อยูริ่มนํา้ทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึน้เมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของ

ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นท่ีพํานกัของเหลา่ราชวงศ์ 4 ครอบครัว หลงัจากที่พระราชวงัคริสเตียนบอร์กถกูไฟไหม้ในปี 

ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจงึได้ขอซือ้พระราชวงัแหง่นีไ้ว้ และได้ย้ายเข้ามาอาศยัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา กษัตริย์ พระ

ราชินี และบตุรของราชวงศ์ได้อาศยัอยูภ่ายในพระราชวงัแหง่นีท้ัง้ 4 อาคาร ซึง่อาคารทัง้หมดนีถ้กูสร้างขึน้ในสไตล์เดนมาร์ก

ร็อคโคโค และตัง้โดดเดน่เป็นศนูย์กลางที่งดงามมากที่สดุในทวีปยโุรป แม้รูปลกัษณ์ภายนอกของพระราชวงัทัง้ 4 มีลกัษณะ

ที่เหมือนกนั แตภ่ายในพระราชวงัแตล่ะอาคารได้ถกูตกแตง่ตา่งกนัไปตามรสนิยมของผู้อาศยัเดิม แต่ละห้องได้ตกแต่งอย่าง

หรูหราที่สดุ ปัจจบุนัพระราชวงัแหง่นีย้งัคงใช้เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 และราชวงศ์เดนมาร์กอยู ่

ซึ่งบางสว่นของพระราชวงัเปิดให้นกัท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม และยงัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กจดัแสดงงานศิลปะ 



 

 

ภาพเขียน เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับอญัมณี สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ และเอกสารทางประวตัิศาสตร์ ที่มีการเก็บรวบรวมใน

ช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยงัมีรูปปัน้ขนาดใหญ่ของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ซึ่งตัง้อยู่ระหว่างพระราชวงัทัง้ 4 หลงั ซึ่งว่า

กนัวา่ เป็นรูปปัน้ทรงม้าที่สวยงามที่สดุของโลกอีกด้วย  

        นําท่าน ผ่านชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวงัที่ตกแต่งด้วย

ศิลปะแบบดตัช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่พระองค์ภาคภูมิใจ เพราะ

นอกจากความงามของตวัตึกภายในและภายนอกที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยวตัถุที่ลํา้ค่ามากมายแล้ว ยงัมีพิพิธภณัฑ์ใน

บริเวณชัน้ใต้ดิน ใช้เป็นที่เก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย ซึ่งในอดีต

พระราชวงัแหง่นีถ้กูสร้างเพื่อจดุประสงค์ใช้ในการพํานกัพกัร้อนของเชือ้พระวงศ์ในสมยันัน้ ทัง้ยังเคยถกูวางเพลงิจากกองทพั

องักฤษถึง 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 ตอ่มาราชวงศ์เดนมาร์ก ได้บรูณะขึน้มาใหมใ่ห้สวยงามดัง่ปัจจบุนั  

นําทา่นเดินทางสู ่ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนช้อปปิง้ที่ยาวที่สดุในโลกเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง

โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คําวา่ “สตรอยก์เยท” ได้ถกูตัง้เป็นช่ือเลน่ของถนนคนเดินแห่งนี ้ซึ่งแปลว่า การ

เดินเล่น โดยใช้ตัง้แต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , 

Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถกูประกาศให้เป็นเขตปลอดรถยนต์ตัง้แต่

ปี 1962 แต่ในช่วงแรก เจ้าของกิจการหลายรายไม่เห็นด้วยกบัการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจ แต่ทําให้ทุก

วนันีผู้้คนได้เดินอยา่งสนกุและสะดวกสบาย ที่น่ีคกึคกัไปด้วยผู้คนประมาณแสนคนตอ่วนั เรียงรายไปด้วยร้านค้าที่มีคณุภาพ 

มีตัง้แต่สินค้าราคาถกูไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สดุในโลก อาทิ หลยุส์วิตตอง , ชาแนล , ร้านนาฬิกาหรูแบ

รนด์ดงัจากสวิสฯ , พอร์ซเลน เป็นต้น มีร้านอาหารมากมาย แถมยงัมีนกัดนตรีริมทางที่มาช่วยบรรเลงเพลงให้ความบนัเทิง

ระหว่างเดินเลน่ นอกจากนีเ้มืองโคเปนเฮเกน ได้รับการขนานนามจากคนทัว่โลกว่าเป็นเมืองจกัรยาน ประชากรเกินคร่ึงใช้

จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เหตุผลสําคัญคือรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ที่สร้างมลพิษแก่สิง่แวดล้อม จึงออกแบบผงัเมือง เพื่อรองรับนกัป่ันและคนเดินเท้า ให้ได้รับความสะดวก

และปลอดภยัมากที่สดุ  

** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 
 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Osterport , Copenhagen , Denmark หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 

 
 

วันที่เจ็ด เมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย                    

(B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้ทา่นมีเวลาใน

การทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลอืกซือ้สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

** อิสระอาหารกลางวนั เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

13.50 น. นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ 

TG951 (เที่ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 

 

 

 



 

 

วันที่แปด  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  

(-/-/-) 

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

13 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 57,999 57,999 57,999 12,999 42,999 

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

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

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

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

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

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

24 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 58,999 58,999 58,999 12,999 43,999 

04 - 11 พฤษภาคม 2562 58,999 58,999 58,999 12,999 43,999 

13 - 20 พฤษภาคม 2562 59,999 59,999 59,999 12,999 44,999 

18 - 25 พฤษภาคม 2562 58,999 58,999 58,999 12,999 43,999 

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

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

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

 

** อัตรานี ้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 

** อัตรานี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว เชงเก้น ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อัตราค่าบริการ สาํหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 



 

 

** สาํหรับอตัราค่าบริการนี ้จาํเป็นต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถงึตามจาํนวนที่

กาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้

ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนทาํการจอง โดยละเอยีดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) 

กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นัง่พิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกิจ (Business Class) จําเป็นออกบตัรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ 

และ จองเป็นราคาทวัร์ ไมร่วมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่สาํคญัก่อนออกบตัรโดยสาร กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนทกุครัง้ว่าคณะ

คอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม ่

 คา่ภาษีนํา้มนั ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนญุาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้อง

เคร่ืองบินได้ ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมีนํา้หนกัรวมกนัไมเ่กิน 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนกัไมเ่กิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่ห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพกั 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณี

มีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการท่ีระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่นโรงแรมท่ีพกั

ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็น

สาํคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกนัเพิ่มเพื่อคุ้มครองสขุภาพ

กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ทําหนงัสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจาก

หวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 

 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยโูร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยโูร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ท่านละ 42 ยูโร (EUR) ตามธรรมเนียม หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีข้อความกรุณาลูกค้าผู้

เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิว้ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อํานวยความ

สะดวกในวันนัน้) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอยา่งเช่น ทา่นทําจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจํา สว่นนีภ้ายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ 

โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไมไ่ด้รับยอดเงินมดัจําตามเวลาที่กําหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม 

ทา่นจําเป็นต้องเช็คที่วา่งและทําจองเข้ามาใหมอ่ีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการให้สทิธ์ิลกูค้า

รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเข้ามาตามลาํดบั เนื่องจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวน

จํากดั 

2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ กรุณาชําระค่าทวัร์สว่นที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 31 วัน กรณีนกัท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กําหนด

ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัทอ่งเที่ยวสละสทิธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วนัหยดุทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มี

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยนัยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ (ผู้มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจประกอ บ (กรณี



 

 

ดําเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้

เดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน

คา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใด

วันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

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

กาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีชําระแล้วเนื่องจากการจดัเตรียม การจดัการนําเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 

การสาํรองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจําหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราคา่บริการนี ้จําเป็นต้องมีผู้ เดินทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มีผู้ เดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพือ่ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัทอ่งเทีย่วหรือเอเยน่ต์ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมม่ีวซีา่ 

และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่มวีีซา่ แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วหรือเอเยน่ต์ทกุทา่นยินดีที่จะชําระคา่บริการเพิ่ม

จากการท่ีมีนกัทอ่งเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดาํเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูค้าดําเนินการยื่นวีซา่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูค้าชําระมาแล้วไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ยกเว้นใน

กรณีที่วีซา่ไมผ่า่นการอนมุตัิจากทางสถานทตู กรณีนีท้างบริษัทจะคิดคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลกูค้า

เป็นสาํคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วนัหยดุทําการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว  (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ

จําเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึน้จากนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ 



 

 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไมม่ีอา่ง

อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาํร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมคัรทกุทา่น จําเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศนูย์ยื่นรับคําร้องขอวีซา่ เพื่อสแกนลายนิว้มือทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ทําการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัจํานวนของผู้สมคัรในแตล่ะช่วงเป็นสาํคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยื่นวีซา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ ได้รับกําหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทางสถานทตู

หรือศนูย์รับคําร้องขอวีซา่เท่านัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนินการยื่นวีซา่วนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความจําเป็นต้องใช้หนงัสอืเดินทางเพื่อกิจ

ธุระสว่นตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจทําให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่ม

หนงัสอืเดินทางอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาที่สถานทตู) ท่านจําเป็นจะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนชําระเงินมดั

จํา พร้อมแจ้งวนั และ เวลาที่ทา่นสะดวกจะยื่นวีซา่มาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานให้อีกครัง้ หากมีคิวยื่นวา่งช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวี

ซ่าจะดําเนินการให้ดีที่สดุที่จะช่วยอํานวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จําเป็นต้องมี

คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนดัหมายที่เร็วขึน้ หรือ สามารถเลอืกเวลาได้มากขึน้  

2.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบริการพิเศษนีย้งัคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้หมด ** 

ประเทศที่ทา่นสามารถเลอืกซือ้บริการพิเศษนีไ้ด้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เทา่นัน้  

** สาํหรับค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทา่นไมส่ามารถยื่นวีซา่พร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใช้จ่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายงัไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลงั

คณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซา่แบบปกติทัว่ไปคือ 15 วนัทําการ (เป็นอยา่งน้อย) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจํานวนผู้สมคัรในช่วงนัน้ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วง

ฤดกูาลทอ่งเที่ยว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจํานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ปกติ 

6. หลงัจากที่ผู้สมคัรได้ทําการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทตูไม่อนญุาตให้ผู้สมคัรทําการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทตูออกมาใช้

ระหวา่งขัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจําเป็นในการใช้เลม่ฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ น

กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลว่งหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนงัสอืเดินทางกะทนัหนั ทําให้ต้องร้องขอหนงัสอืเดินทางกลบัคืนดว่น ระหวา่งขัน้ตอน



 

 

การพิจารณาวีซ่า อาจทําให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจําเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ 

คา่บริการใหมท่ัง้หมด โดยคํานงึถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสาํคญัก่อนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทา่นมีวีซา่ทอ่งเที่ยวเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้โดยยงัไมห่มดอายอุยูแ่ล้ว และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกบัคณะ

นี ้สามารถใช้ได้ หากวีซา่นัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเก้น คือ วีซา่ออกจากประเทศใด จะต้องพํานกัประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มา

ก่อนแล้วอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความ

เสยีหาย และ คา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยงัไม่หมดอาย ุจําเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านัน้ โดย

จะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมตัิโดยระบุ วนัที่

สามารถพํานกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไมเ่กินกวา่กําหนดที่อนมุตัิในหน้าวีซา่ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสง่หน้าวีซ่า

และหน้าที่มีการประทบัตราเข้าประเทศมาแล้วให้กบัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลกูค้ายืนยนั

เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสยีหาย และ คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการ

บินไมอ่นญุาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายหุนงัสอืเดินทางคงเหลอืไมเ่พียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง และ ถกูสง่กลบัจาก

ประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธ

วีซา่ สถานทตูฯ ไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้า

ประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูฯ ไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในสว่นนีเ้พื่อให้การยื่นคํา

ร้องในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทตูเป็นสาํคญั 

11. การท่ีวีซา่จะออกให้ทนัวนัเดินทางหรือไม ่หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไมก่ี่วนั เราไมส่ามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ทั ง้สิน้ 

เพราะเน่ืองจากมีเอกสทิธ์ิทางการทตูคุ้มครองอยู ่ 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน

ทกุกรณี แตท่างบริษัทจะพยายามให้มากที่สดุ ให้ลกูค้าผู้ เดินทางที่มาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากที่สดุเทา่ที่จะสามารถทําได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบมุาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจ้งลว่งหน้าก่อนเดินทางกะทนัหนั 

อาจมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชําระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได้ 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้าํหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิสําหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํา้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือหนงัสือเดินทาง

ราชการ  (หน้าปกสีนํา้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถปุระสงค์เพื่อการ

ทอ่งเที่ยว โดยไมม่ีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนญุาตการใช้หนงัสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนมุตัิ

ของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเข้าไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ

ในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่

ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ

เข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขที่วี

ซา่ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้สง่หน้าหนงัสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบริ ษัท

พร้อมการชําระเงินมดัจําหรือสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะคํานงึถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ด้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า 

เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ

ราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีนํา้มนั ค่าภาษีสนามบิน 

คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ

ของบริษัทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นกัทอ่งเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตทุี่เก่ียวข้องกบัทาง

บริษัท อาทิเช่น วีซา่ไมผ่า่น เกิดอบุตัิภยัที่ไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์

เฉพาะสว่นท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้ชําระแก่ทางคูค้่าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัิเทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 

1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 



 

 

อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด ใต้

ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

12. คณะทวัร์นี ้เป็นการชําระคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถกูต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสว่น

ของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องทอ่งเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ทา่นไมต้่องการใช้บริการสว่นใดสว่นหนึ่ง 

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดกบัผู้ เดินทาง กรณีที่เกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใช้งานคงเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าวา่งไมต่ํ่ากวา่ 2 หน้า 

(หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลงัต้องเป็นพืน้

สขีาว ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ํา้กบัวีซา่ประเทศอื่นๆท่ีเคยได้รับ เทา่นัน้ 

3. หลักฐานการทาํงาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจด

ทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบตุําแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จําเป็นต้องระบุช่ือประเทศ

ปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่าง

ชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนงัสอืรับรองการทํางานจากหนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหนว่ยงาน (ถ้ามี) สาํเนาบตัรข้าราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจ่ดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเก่ียวกบัหน้าที่การงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถเขียนแนะนํา

ตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได้ แตท่ัง้นี ้อยูท่ี่ดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วนั ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและ

ต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถกูต้องตามหน้าหนังสอืเดนิทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถกูต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงันี ้



 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ 20 วัน ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จาํเป็นจะต้องมีบัญชส่ีวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่

สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

5. สาํเนาทะเบียนบ้าน 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 

7. สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ - เปลีย่นนามสกลุ (ถ้ามี) 

8. สาํเนาสตูิบตัร (กรณีผู้เดินทางอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสาํนกังาน

เขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบยีนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามสาํเนาถกูต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกับ บดิา จําเป็นต้องมี หนังสอืยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา หนงัสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกบั มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา หนงัสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- สาํเนาพาสปอร์ต ของบดิาและมารดา 

- สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรับรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จาํเป็นต้องเกี่ยวข้องกนัทางสายเลือดเท่านัน้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , สามี , 

ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จาํเป็นต้องแนบสาํเนามาด้วย และจาํเป็นต้องยื่นเอกสารสาํคัญ

ดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยนั

รับรองให้กบัผู้ถกูรับรอง จําเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผู้ถกูรับรอง ให้

ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ย้อนหลงั 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ 20 วัน ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า ** 

** จาํเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถกูรับรองไม่ว่ากรณีใดกต็าม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 



 

 

** หลกัฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสมัพนัธ์ อาทิ สาํเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูิบตัร 

 

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 

สถานที่ยื่นคาํร้องวีซ่า : ศูนย์ยื่นคาํร้องขอวีซ่า VFS ประเทศสวีเดน  อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ชัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได้ ประทบัตราจอดรถได้ฟรี 1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สดุ 

ซอย สขุมุวิท 13 เข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างด้าน 

ขวามือ สงัเกตได้งา่ย จดุนบัพบบริเวณชัน้ 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 

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



 

 

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

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

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หม้าย            แยกกนัอยู ่

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

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

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

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

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

9. เบอร์โทรศัพท์มือถอื .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อ า ชี พ ปั จ จุ บั น  ( ก า ร ง า น / ก า ร เ รี ย น )  ก รุ ณ า ร ะ บุ อ า ชี พ ,  ตํ า แ ห น่ ง ,  ห า ก เ ป็ น แ ม่ บ้ า น / เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ก รุ ณ า ร ะ บุ

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

11. ชื่อสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

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

เบอร์โทรศัพท์มือถอื ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซา่ยโุรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยได้รับ     

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

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

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

13. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

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

14. ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดํารงชีพระหวา่งการเดินทางและพํานกัของผู้สมคัร 

   ตวัผู้สมคัรเอง 

   มีผู้อื่นออกคา่ใช้จ่ายให้ ระบ ุ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

15. ช่ือบคุคลที่เดินทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชดัเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตวัท่านเอง 



 

 

การพิจารณาอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอาํนวยความสะดวกและบริการ

ด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ ** 

 


