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พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด -   จัตุรัสใจกลางเมือง –  

ศาลากลางประจาํเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ 

อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหนิ - ลานกระโดดสกี - ถนนคาร์ล โยฮันน์  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา 

ประเทศกาต้าร์                       

(-/-/-) 

17.00 น.  ขอเชิญทกุทา่นพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 

4 ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

21.00 น. นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways 

เที่ยวบินที่ QR835 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสตอ็ค

โฮล์ม ประเทศสวเีดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - อาคารรัฐสภา - พิพิธภณัฑ์ในยุคกลาง - มหาวหิารแห่งเมืองสตอ็ค

โฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - เนินเขาฟยลักาทนั - ศาลาว่าการเมอืงสตอ็คโฮล์ม - พิพิธภณัฑ์เรือรบโบราณวาซาร์                           

(-/-/D) 

 

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง ** 

01.40 น. นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลนัดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที่ QR169 

  ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลนัดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน 

  นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

  นําทา่นเดินทางสู ่เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นเมือง

หลวงอนังดงามที่สดุในกลุม่ประเทศแถบสแกนดเินเวียทัง้หมด จนได้รับขนานนามวา่ “ราชินีแห่งทะเลบอลตกิ” 

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

แปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยูบ่นพืน้นํา้ ทําให้เมืองสตอ็กโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ของโลก ผ่าน

ชม สถานท่ีสาํคญั อาทิ อาคารรัฐสภา (City Hall) , พิพิธภณัฑ์ยุคกลาง (Medieval Museum) , มหาวิหารแห่งเมือง

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

เนินเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพื่อบนัทกึภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมมุที่สวย ที่สดุชมวิวสวยของตวัเมืองที่

ตัง้อยูบ่นเกาะใหญ่ 14 เกาะ ที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก นําทา่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กบั ศาลาว่า

การเมืองสต็อคโฮล์ม (City Hall of Stockholm) ซึง่ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ 

Ragnar Ostberg สร้างด้วยอฐิแดงกวา่ 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ 



 

 

วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ได้รับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) ภายในห้องโถงใหญ่โกลเด้น 

ฮอลล์ (Golden Hall) ที่ประดบัประดาด้วยหินโมเสคทองคาํกวา่ 18 ล้านชิน้ 

 
 

  ** อิสระอาหารกลางวนั เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

  นําทา่น เข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจาก

สามารถรักษาชิน้สว่นเดิมของเรือไว้ได้กวา่ 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแตง่ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซา

เป็นทรัพย์สมบตัิทางศิลปะที่โดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่สาํคญัที่สดุแหง่หนึง่ในโลกในพิพิธภณัฑ์ประกอบไปด้วย

นิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกบัเรือลาํนี ้9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ที่

นกัทอ่งเที่ยวให้ความสนใจมากทีส่ดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑ์แถบสแกนดิเนเวีย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

   นําคณะเข้าสู่ที่พัก Good Morning Kista , Stockholm , Sweden หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
 

วันที่สาม เมืองสตอ็คโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตดั - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลส

ตัด -   จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจาํเมืองคาร์ลสตดั - สะพานหนิเก่าแก่                                                    

(B/L/-) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทา่น ผ่านชม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเกา่แก่ที่สดุและสวยงามราวกบัภาพวาดปัจจบุนัยงัทิง้

ร่องรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยคุกลาง มีกลิน่อายของศตวรรษที ่17 ทัง้บ้านเรือน สิง่ปลกูสร้างที่มคีวามสวยงามใน

รูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสนห์่ของตรอกซอกซอยตา่งๆ ท่ีเรียงรายไปด้วยร้านกาแฟ และร้าน

หนงัสอืตา่งๆ และยงัเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) เป็นท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของพระราชวงศ์

สวีเดน เป็นหนึง่ในพระราชวงัที่งดงามมากที่สดุในบรรดาพระราชวงัทัง้หมดของทวีปยโุรป ลกัษณะเป็นอาคาร

สถาปัตยกรรมบาโรคสร้างขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีห้องตา่งๆ รวมกนั 608 ห้อง ซึง่เปิดให้ประชาชนเข้าเยีย่มชมได้

ตลอดทัง้ปี ในบรรดาห้องตา่งๆสว่นท่ีเป็นจดุเดน่ ได้แก่ ห้องพระคลงัวิหารหลวง ห้องโถงวา่การของรัฐ ห้องพกัของขนุนาง 

ลาํดบัตา่งๆ และ พิพิธภณัฑ์โบราณสถานกสุตาฟท่ี 3 ชมการผลดัเปลีย่นเวรยามประจําวนัของกองทหารรักษาพระองค์ซึง่

จะเกิดขึน้ในเวลาก่อนเที่ยงของทกุวนั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



 

 

 
 

  นําทา่นเดินทางสู ่เมืองคาร์ลสตดั (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมืองสวยงามเลก็ๆของ

ประเทศสวีเดน ตัง้อยูริ่มทะเลสาบแวนเนิร์น อยูร่ะหวา่งเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวเีดน และ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจงึเรียกตาม

พระนามของพระองค์ ผ่านชม โบสถ์ใหญ่แห่งเมอืงคาร์ลสตัด (Cathedral of Karlstad) , จัตุรัสใจกลางเมอืง (Town 

Square) , ศาลากลางประจาํเมอืงคาร์ลสตัด (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเก่าแก่ (Ancient Stone Bridge) 

  ** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

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

 

 
 

วันที่สี่ เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหนิ - ลานกระโดด

สกี - ถนนคาร์ล โยฮันน์ - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา  (B/L/-) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดินทางสู ่เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ 

(Norway) ได้ถกูสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ที่ผา่นมานี ้ครัง้สมยัที่ประเทศนอร์เวย์อยูใ่นอารักขาของประเทศเดนมาร์กนัน้ 

ประเทศนอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมืองเบอร์เก้น จนกระทัง่ย้ายมาเป็นเมืองออสโลใน



 

 

ปัจจบุนั เมื่อประมาณ 900 กวา่ปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวกิง้โบราณซึง่อยูภ่ายใต้การ

ปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฮร์ เมืองออสโลเป็นเมืองหลวงที่มคีา่ครองชีพสงูที่สดุในโลก

แทนที่โตเกียว ตัง้อยูข่อบด้านเหนือของอา่วฟยอร์ด ระหวา่งเส้นทางทา่นจะได้พบกบัสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ่เป็น

ธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ์ หาชมได้ยาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 
 

  นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว

นอร์เวย์ช่ือกสุตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้เห็นวฎัจกัรใน

หนึง่ชีวติของมนษุย์ ตรงใจกลางของอทุยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์แดงของทา่นช่ือ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะ

จากหินสลกัแกรนิตเพียงแทง่เดยีว นําทา่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) 

สถานท่ีแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกฤดหูนาวที่ปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช้เป็นสถานท่ีชมุนมุแขง่ขนัของนกัเลน่สกีทัง้โลกที่นี่ 

สามารถจคุนได้เกือบหนึง่แสนคน ผ่านชม โรงแรมที่รัชกาลที่ 5 เคยเสดจ็มาประทบัในสมยัทีเ่สด็จประพาสยโุรป 

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

ช่ือเสยีงที่สดุของประเทศนอร์เวย์ ของนกัทอ่งเที่ยวจากทัว่โลกที่มาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตัง้อยูก่ลางเมืองออสโล มีสนิค้าทกุ

สิง่อยา่งที่ทา่นปรารถนาให้ได้เลอืกซือ้เป็นของฝาก ของขวญั สนิค้าที่มีช่ือเสยีงมากที่สดุ คือ ผลติภัณฑ์จากขนสตัว์ นํา้มนั

ปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลกึ เช่น เรือไวกิง้ หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพืน้บ้านของประเทศนอร์เวย์ เคร่ืองครัว 

พวงกญุแจ เป็นต้น บริเวณเดียวกนัเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีสาํคญัไมว่า่จะเป็น พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึง่เป็นท่ี

ประทบัของกษัตริย์องค์ปัจจบุนัและ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) เป็นต้น 

  ** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

   นําคณะเข้าสู่ที่พัก City Box Oslo , Oslo , Norway หรือเทียบเท่า 



 

 

  ** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสาํหรับค้างคืนบนเรือสาํราญ 1 คืน (ในคืนวันพรุ่งนี)้ 

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน ** 

 

 
 

วันที่ห้า เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้ - ล่องเรือสาํราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมาร์ก 

(B/L/D) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทา่น เข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะสาํคญัของเหลา่นกัรบไวกิง้เมื่อครัง้ทีเ่คย

รุ่งเรืองในอดีต จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ที่สร้างจากไม้ในยคุคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขดุได้จากรอบๆเมืองออสโล ฟยอร์ด 

นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวติประจําวนัท่ีมีอายเุก่าแกก่วา่ 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิง่

ที่สาํคญัที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ในเร่ืองของการรบ ทําการค้า และออกสาํรวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีคํากลา่ววา่ถ้าไมม่ี

เรือไวกิง้ก็จะไมม่ียคุที่รุ่งเรืองที่สดุ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 



 

 

 
 

  นําทา่นเดินทางสู ่ทา่เทียบเรือสาํราญ เพื่อ ล่องเรือสาํราญ DFDS (DFDS Scandinavian Seaway) ที่พร่ังพร้อมไปด้วย

ร้านค้าปลอดภาษี , ร้านอาหาร , ห้องซาวนา่ , สปา , โรงภาพยนตร์ และ จดุชมววิ ฯลฯ สิง่อํานวยความสะดวกแบบครบ

ครัน 

** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสาํหรับค้างคืนบนเรือสาํราญ 1 คืน เพื่อความสะดวก

ในการเดินทางของท่าน ** 

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

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

   นําคณะเข้าสู่ที่พัก บนเรือสาํราญ DFDS ห้องพกัแบบปกติ (Inside Cabin) หรือเทียบเท่า 

  ** กรณีต้องการจองห้องพกัแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบ

ห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชาํระค่าบริการส่วนนีท้นัทีที่ห้องพักถกู

ยนืยนัจากต่างประเทศ รวมไปถงึกรณีที่ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม และทางบริษัท

จาํเป็นต้องจองห้องพกัในระดบัมากกว่ามาตรฐานที่กาํหนดไว้กับราคาค่าทัวร์ (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ตามจริงกับผู้เดนิทาง ทัง้นีท้างบริษัทจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

** 

 



 

 

 
 

วันที่หก เมืองโคเปนเฮเกน - นํา้พุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปป้ันเงอืกน้อย หรือ ลิตเติล้ เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียน

บอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - 

ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน                                                                                      

            (B/-/-) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บนเรือสาํราญ DFDS 

......... น. เดินทางถึง เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) เป็นเมืองเกา่แกเ่มืองหนึง่

ของยโุรปก่อตัง้มาราวศตวรรษที่ 10 และเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ได้รับฉายาวา่เป็น “สวรรค์แหง่

เมืองทา่ และดินแดนแหง่เทพนิยายรักอมตะ” เมืองนีเ้ป็นแรงบลัดาลใจและหลอ่หลอมกวีระดบัโลกฮนัส์ คริสเตียน แอน

เดอร์แซน (Hans Christian Andersen) ผู้สร้างสรรค์นิยาย เจ้าหญิงเงือกน้อย หนนู้อยผู้ขายไม้ขีดไฟ ลกูเป็ดขีเ้หร่ที่ผู้คนทัว่

โลกตา่งรู้จกั นําทา่นเดินทางสู ่นํา้พุแห่งราชนีิเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นนํา้พขุนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คล้าย

ธารนํา้ตกที่ไหลริน ซึง่ตัง้อยูด้่านหน้าทา่เรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตาํนานเลา่วา่ราชินเีกฟิออนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าผู้

ทรงอิทธิฤทธ์ิ ให้กอบกู้ชาติบ้านเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทัง้สีข่องพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพื่อชว่ยกนัไถพืน้ดินจน

กลายเป็นแผน่ดินเมืองเดนมาร์กในปัจจบุนั ตอ่มาชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนสุาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทัง้สีพ่ระองค์ไว้

เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลกึถึง นําทา่นเดินทางสู ่รูปป้ันเงอืกน้อย หรือ ลิตเติล้ เมอร์เมด (The Little 

Mermaid) ตัง้อยูบ่ริเวณทา่เรือริมอา่วโคเปนเฮเกน ถกูสร้างขึน้เพือ่เป็นของขวญัแกเ่มืองโคเปนเฮเกน เมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคม 

พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล จาค็อบเซน บตุรชายของผู้ก่อตัง้บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทบัใจจากการดบูลัเลต์่ เร่ือง 

The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก จึงวา่จ้างศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอ็ดวาร์ด อี

ริกเซน มาปัน้รูปเงือกน้อยนี ้โดยนําแบบใบหน้ามาจากนกัเต้นบลัเลต์ช่ือ เอลเลน ไพรซ์ สว่นร่างกายที่เป็นหญิงเปลอืยนํา

แบบมาจากภรรยาของตวัเขาเอง รูปปัน้เงือกน้อยนีน้ัง่อยูบ่นก้อนหิน มีขนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร นํา้หนกัประมาณ 

175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได้สมัผสักบัความผอ่นคลาย ฟังเสยีงร้องของนกนางนวลและชมเรือ



 

 

สาํราญที่จอดเทียบทา่อยู ่และทีน่ี่ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของเมือง โดยในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเที่ยวมากกวา่ 1 ล้าน

คนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคูก่บัรูปปัน้เงือกน้อยนบัเป็นสถานท่ียอดฮิตที่ถกูถ่ายภาพมากที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

  นําทา่น ผ่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดตีพระราชวงัคริสเตียนบอร์กคือพระราชวงั

ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระราชสนัตติวงศ์ในสมเดจ็พระราชาธิบดคีริสเตียนท่ี 9 แหง่เดนมาร์ก แต ่ณ ปัจจบุนัพระราชวงัแหง่นี ้

ถกูใช้เป็นท่ีทําการรัฐสภา โดยเป็นสถานท่ีเพียงแหง่เดียวในโลกทีม่ี 3 หนว่ยงานราชการในที่แหง่เดียวกนั นัน่คือ อํานาจ

บริหาร อํานาจนติิบญัญตัิ และอาํนาจตลุาการ แตบ่างสว่นของทีน่ี่ก็ยงัคงถกูใช้สาํหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น 

ห้องรับแขกของราชวงศ์ เป็นต้น รวมทัง้บางสว่นยงัเปิดให้นกัทอ่งเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม 

 
 

     ** อิสระอาหารกลางวนั เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

นําทา่น ผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจบุนัพระราชวงั

แหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีประทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศ์เดนมาร์ก พระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก มีสถาปัตยกรรมแบบร็อคโค

โค นอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมอนังดงามแล้ว ด้านหน้าของพระราชวงัจะมีการเปลีย่นทหารยามหน้าวงัทกุวนั 

พระราชวงัตัง้อยูริ่มนํา้ทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึน้เมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 

300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นท่ีพาํนกัของเหลา่ราชวงศ์ 4 ครอบครัว หลงัจากที่พระราชวงัคริสเตียนบอร์กถกู

ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึงได้ขอซือ้พระราชวงัแหง่นีไ้ว้ และได้ย้ายเข้ามาอาศยัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา 

กษัตริย์ พระราชินี และบตุรของราชวงศ์ได้อาศยัอยูภ่ายในพระราชวงัแหง่นีท้ัง้ 4 อาคาร ซึง่อาคารทัง้หมดนีถ้กูสร้างขึน้ใน

สไตล์เดนมาร์กร็อคโคโค และตัง้โดดเดน่เป็นศนูย์กลางทีง่ดงามมากที่สดุในทวีปยโุรป แม้รูปลกัษณ์ภายนอกของพระราชวงั



 

 

ทัง้ 4 มีลกัษณะที่เหมือนกนั แตภ่ายในพระราชวงัแตล่ะอาคารได้ถกูตกแตง่ตา่งกนัไปตามรสนิยมของผู้อาศยัเดมิ แตล่ะห้อง

ได้ตกแตง่อยา่งหรูหราที่สดุ ปัจจบุนัพระราชวงัแหง่นีย้งัคงใช้เป็นที่ประทบัของสมเดจ็พระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 และ

ราชวงศ์เดนมาร์กอยู ่ซึง่บางสว่นของพระราชวงัเปิดให้นกัทอ่งเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม และยงัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดเลก็

จดัแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองประดบัอญัมณี สิง่ประดิษฐ์อื่นๆ และเอกสารทางประวตัิศาสตร์ ท่ีมีการ

เก็บรวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยงัมีรูปปัน้ขนาดใหญ่ของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งพระราชวงั

ทัง้ 4 หลงั ซึง่วา่กนัวา่ เป็นรูปปัน้ทรงม้าที่สวยงามที่สดุของโลกอีกด้วย 

  นําทา่น ผ่านชม พระราชวงัโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวงัที่ตกแตง่ด้วย

ศิลปะแบบดตัช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมยัพระเจ้าคริสเตียนท่ี 4 เป็นอีกหนึง่สถาปัตยกรรมที่พระองค์ภาคภมูใิจ เพราะ

นอกจากความงามของตวัตกึภายในและภายนอกที่ตกแตง่อยา่งหรูหรา ด้วยวตัถทุี่ลํา้คา่มากมายแล้ว ยงัมีพิพิธภณัฑ์ใน

บริเวณชัน้ใต้ดิน ใช้เป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกฎุ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย ซึง่ในอดตี

พระราชวงัแหง่นีถ้กูสร้างเพื่อจดุประสงค์ใช้ในการพํานกัพกัร้อนของเชือ้พระวงศ์ในสมยันัน้ ทัง้ยงัเคยถกูวางเพลงิจาก

กองทพัองักฤษถึง 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 ตอ่มาราชวงศ์เดนมาร์ก ได้บรูณะขึน้มาใหมใ่ห้สวยงามดัง่ปัจจุบนั 

  นําทา่นเดินทางสู ่ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนช้อปปิง้ทีย่าวที่สดุในโลกเร่ิมจาก ศาลาว่า

การเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คําวา่ “สตรอยก์เยท” ได้ถกูตัง้เป็นช่ือเลน่ของถนนคนเดินแหง่นี ้ซึง่

แปลวา่ การเดินเลน่ โดยใช้ตัง้แตย่คุศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ครอบคลมุ ถนน 4 สายด้วยกนัคือ Frederiksberggade , 

Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถงึ 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถกูประกาศให้เป็นเขตปลอด

รถยนต์ตัง้แตปี่ 1962 แตใ่นช่วงแรก เจ้าของกิจการหลายรายไมเ่หน็ด้วยกบัการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีตอ่ธุรกิจ 

แตท่ําให้ทกุวนันีผู้้คนได้เดินอยา่งสนกุและสะดวกสบาย ที่น่ีคกึคกัไปด้วยผู้คนประมาณแสนคนตอ่วนั เรียงรายไปด้วย

ร้านค้าทีม่ีคณุภาพ มตีัง้แตส่นิค้าราคาถกูไปจนถงึสนิค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สดุในโลก อาทิ หลยุส์วิตตอง , ชาแนล , 

ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวสิฯ , พอร์ซเลน เป็นต้น มีร้านอาหารมากมาย แถมยงัมีนกัดนตรีริมทางทีม่าช่วยบรรเลง

เพลงให้ความบนัเทงิระหวา่งเดินเลน่ นอกจากนีเ้มืองโคเปนเฮเกน ได้รับการขนานนามจากคนทัว่โลกวา่เป็นเมืองจกัรยาน 

ประชากรเกินคร่ึงใช้จกัรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เหตผุลสาํคญัคือรัฐบาลสง่เสริมให้ประชาชนสขุภาพแข็งแรง และ

ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีสร้างมลพษิแก่สิง่แวดล้อม จึงออกแบบผงัเมือง เพื่อรองรับนกัป่ันและคนเดินเท้า ให้

ได้รับความสะดวกและปลอดภยัมากที่สดุ 

      ** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 

   นําคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Osterport , Copenhagen , Denmark หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
 

วันที่เจด็ อิสระท่องเที่ยว หรือ พกัผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติ

โคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก            

            (B/-/-) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  อิสระท่องเที่ยว หรือ พกัผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 

  แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว 

  - สวนสนุกทิโวลี (Tivoly) ตัง้อยูใ่จกลางเมืองหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมาร์กเป็นสวนสนกุที่เกา่แก่ที่สดุในโลก

และเป็นท่ีทอ่งเที่ยวชัน้เยี่ยมสาํหรับครอบครัว และถือเป็นหนึง่ในสวนสนกุที่เก่าแก่ที่สดุในโลก เปิดให้เข้าชมในปี 1843 

ได้รับความนิยมจากทัง้คนท้องถ่ินและนกัทอ่งเที่ยวที่มาเยอืนโคเปนเฮเกนเสมอมา ท่ีนี่มีการจดัแสดงดนตรีสดทกุวนัใน

หลายเวที และเป็นแหลง่รวมร้านอาหารชัน้เลศิของเมืองอีกด้วย สวน Tivoli รองรับนกัทอ่งเที่ยวกวา่ 4 ล้านคนตอ่ปี  อีกหนึง่

ประสบการณ์ที่ไมค่วรพลาดในการขึน้รถไฟเหาะของสวน Tivoli สมัผสัประสบการณ์อนันา่ตื่นเต้น เคร่ืองเลน่ของสวน Tivoli 

มีหลากหลายตัง้แตร่ถไฟเหาะไม้และม้าหมนุแบบดัง้เดิมไปจนถึงเคร่ืองเลน่แบบคลาสสกิที่นํามาดดัแปลงใหมใ่ห้ทนัสมยั 

คณุสามารถเดินเลน่รอบสวนขนาดใหญ่ 8.5 เฮกตาร์  ที่เช่ือมตอ่กบัสวนสนกุ ในชว่งกลางคืน มีการจดัแสดงแสงจาก

หลอดไฟ 100,000 ดวงที่ประดบัไว้ตามทางเดินและต้นไม้ สนกุกบัการลอ่งเรือมงักรบนทะเลสาบกลางสวนสนกุ หรือนัง่

ทานอาหารในบาร์และร้านอาหารริมนํา้ ซึง่เป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกและขึน้ช่ือเร่ืองการนําอาหารนอร์ดิกดัง้เดิมมาปรับเปลีย่นใหม่ 

   - อิสระเลือกชมความสวยงามโดยรอบของเมืองโคเปนเฮเกน 

   - อิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

   ** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 



 

 

  นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้ทา่นมีเวลาใน

การทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลอืกซือ้สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร (โดยรถโค้ช จากโรงแรม 

ถงึ สนามบิน 1 เที่ยว) 

21.40 น. นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways 

เที่ยวบินที่ QR164 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 

 
 

วันที่แปด  ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพ 

ประเทศไทย            

              (-/-/-) 

 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง ** 

07.05 น. นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน

ที ่QR832 

  ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

 

 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 

ท่

า

น 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 

 

พัก 

เด่ียว

เ

พิ่

ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ต๋ัว 

2561 

04 - 11 ธันวาคม 2561 

04DEC QR835 BKK-
DOH 21.00-00.50+1 
05DEC QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
10DEC QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
11DEC QR832 DOH-
BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 12,999 35,999 

25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 

25DEC QR833 BKK-
DOH 19.35-23.25 
26DEC QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
31DEC QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
01JAN QR832 DOH-
BKK 07.05-17.45 

55,999 55,999 55,999 12,999 38,999 

28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 

28DEC QR835 BKK-
DOH 21.00-00.50+1 
29DEC QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
03JAN QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
04JAN QR832 DOH-
BKK 07.05-17.45 

62,999 62,999 62,999 15,999 45,999 

2562 

21 - 28 มกราคม 2562 21JAN QR835 BKK-
DOH 21.00-00.50+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 32,999 



 

 

22JAN QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
27JAN QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
28JAN QR832 DOH-
BKK 07.05-17.45 

05 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 

05FEB QR835 BKK-
DOH 21.00-00.50+1 
06FEB QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
11FEB QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
12FEB QR832 DOH-
BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 12,999 35,999 

18 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 

18FEB QR835 BKK-
DOH 21.00-00.50+1 
19FEB QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
24FEB QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
25FEB QR832 DOH-
BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 12,999 35,999 

26 มี.ค. - 02 เม.ย.2562 

26MAR QR835 BKK-
DOH 21.00-00.50+1 
27MAR QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
01APR QR164 CPH-
DOH 22.35-05.40+1 
02APR QR832 DOH-
BKK 08.30-19.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 38,999 

 

** 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) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** สาํหรับอตัราค่าบริการนี ้จาํเป็นต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถงึตามจาํนวนที่

กาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 

เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนทาํการจอง โดยละเอยีดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) 

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

คณะ และ จองเป็นราคาทวัร์ ไมร่วมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่สาํคญัก่อนออกบตัรโดยสาร กรุณาตดิตอ่

เจ้าหน้าที่ก่อนทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม่ 

 คา่ภาษีนํา้มนั ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนญุาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้อง

เคร่ืองบินได้ ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนีํา้หนกัรวมกนัไมเ่กิน 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) 

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการท่ีระบเุตม็ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ใน

การปรับเปลีย่นโรงแรมที่พกัไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนงึถงึ

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน 

 คา่อาหารตามที่รายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็น

สาํคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกนัเพิ่มเพื่อคุ้มครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เนต็ คา่ซกัรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ (กรุณา

สอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

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

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

ค่าทิปรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 42 ยโูร (EUR) หรือ คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไป

ถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้

ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

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

แลกเปลี่ยนเงนิตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีข้อความ

กรุณาลูกค้าผู้เดนิทางถอืไปจ่ายในวนัที่ยื่นเอกสาร สแกนนิว้ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมี

เจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อาํนวยความสะดวกในวนันัน้) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พร้อมชาํระเงนิมัดจาํ ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ทา่นทําจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจํา สว่นนีภ้ายในวนัท่ี 3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไมไ่ด้รับยอดเงินมดัจําตามเวลาที่กําหนด และหาก

ทา่นมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจําเป็นต้องเช็คที่วา่งและทําจองเข้ามาใหมอ่ีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิ

รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการให้สทิธ์ิลกูค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการ

จองเข้ามาตามลาํดบั เนื่องจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากดั 

2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัทอ่งเที่ยว

หรือเอเยน่ต์ไมชํ่าระเงิน หรือ ชําระเงินไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให้ทางบริษัท

ไมไ่ด้รับเงินตามเวลาที่กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัทอ่งเที่ยวสละสทิธิการ

เดินทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง ศกุร์ 

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

ประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบริษัท 

 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นกัทอ่งเทีย่วหรือเอเยน่ต์ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ 

(ผู้มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจ้ง

ยืนยนัยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรือเอเยน่ต์ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ (ผู้มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบ

อํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการชําระเงินคา่บริการ

ตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอาํนาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ี

ต้องการให้นาํเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่า

วันใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า

กาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีชําระแล้วเนื่องจากการจดัเตรียม การจดัการนําเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเทีย่ว เช่น การ

สาํรองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางทีต้่องการันตมีดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 

หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจําหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. สาํหรับอตัราคา่บริการนี ้จําเป็นต้องมีผู้ เดินทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มีผู้ เดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออก

เดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัทอ่งเทีย่วหรือเอเยน่ต์ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการ

เดินทางสาํหรับประเทศที่ไมม่ีวซีา่ และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศทีม่ีวซีา่ แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่ว

หรือเอเยน่ต์ทกุทา่นยินดีที่จะชําระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้

คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดทีี่จะให้บริการและดําเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าดาํเนินการยื่นวซีา่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ท่ีลกูค้าชําระมาแล้วไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

ยกเว้นในกรณีทีว่ีซา่ไมผ่า่นการอนมุตัิจากทางสถานทตู กรณีนีท้างบริษัทจะคิดคา่ใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึน้จริงทัง้หมด โดย

คํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 

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

ในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษัท 



 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผงัห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพกัคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ิดกนั หรือ อยูค่นละชัน้

กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถ้าต้องการเข้าพกั 3 ทา่น อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบั

เสริม หรือ อาจมคีวามจําเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู ่1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํา่ 

3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่

มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาํร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมคัรทกุทา่น จําเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศนูย์ยื่นรับคําร้องขอวซีา่ เพื่อสแกนลายนิว้มือทกุทา่น 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ทําการเป็นอยา่งน้อย (อาจไมร่วมเสาร์ - อาทิตย์ ในบางกรณี) 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจํานวนของผู้สมคัรในแตล่ะชว่งเป็นสาํคญั 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยืน่วีซา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวีซา่จะเป็นผู้ได้รับกําหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทาง

สถานทตูหรือศนูย์รับคําร้องขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนินการยื่นวีซา่วนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความจําเป็นต้อง

ใช้หนงัสอืเดินทางเพื่อกิจธุระสว่นตวัของทา่นในช่วงใดบ้าง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพิจารณาวีซา่ หรือ ซึง่อาจทาํ

ให้ให้มีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ (เลม่หนงัสอืเดินทางอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาที่สถานทตู) ทา่นจําเป็นจะต้องแจ้งลว่งหน้า

ก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนชําระเงินมดัจํา พร้อมแจ้งวนั และ เวลาที่ทา่นสะดวกจะยื่นวซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะ

ประสานงานให้อีกครัง้ หากมีคิวยื่นวา่งชว่งที่ทา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนินการให้ดีที่สดุทีจ่ะชว่ยอํานวยความสะดวกให้

ทา่นเป็นกรณีพิเศษ แตท่ัง้นี ้การนดัหมายแบบกรณีพิเศษตา่งๆ จําเป็นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติม ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนดัหมายที่เร็วขึน้ หรือ สามารถเลอืกเวลาได้มากขึน้ 

3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ 

** การบริการพิเศษนีย้งัคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวซ่ีาแบบเดิมทัง้หมด ** 

ประเทศที่ทา่นสามารถเลอืกซือ้บริการพิเศษนีไ้ด้ ได้แก่ อังกฤษ อติาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เทา่นัน้ 

** สาํหรับค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทา่นไมส่ามารถยื่นวีซา่พร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใช้จา่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็น

จะต้องชําระคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแตว่ีซา่ยงัไมอ่อก 

เนื่องจากทา่นยื่นหลงัคณะ 



 

 

5. มาตราฐานการพิจารณาวซีา่แบบปกติทัว่ไปคือ 15 วนัทําการ (เป็นอยา่งน้อย) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจํานวนผู้สมคัรในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในช่วงฤดกูาลทอ่งเที่ยว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจํานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ปกติ 

6. หลงัจากที่ผู้สมคัรได้ทําการยื่นขอวีซา่เรียบร้อยแล้ว ทางสถานทตูไมอ่นญุาตให้ผู้สมคัรทําการยมืหนงัสอืเดินทางจากสถานทตู

ออกมาใช้ระหวา่งขัน้ตอนการพิจารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากทา่นมีความจําเป็นในการใช้เลม่ฯเพื่อเดินทาง 

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนลว่งหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนงัสอืเดินทางกะทนัหนั ทําให้ต้องร้องขอ

หนงัสอืเดินทางกลบัคืนดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ อาจทําให้สถานทตูปฏิเสธวีซา่ และ ทา่นจําเป็นต้องสมคัรเข้า

ไปใหม ่นัน่หมายถึงจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียม และ คา่บริการใหมท่ัง้หมด โดยคํานงึถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสาํคญั

ก่อนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทา่นมวีีซา่ทอ่งเทีย่วเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้โดยยงัไมห่มดอายอุยู่แล้ว และต้องการใช้เดินทางทอ่งเที่ยวกบั

คณะนี ้สามารถใช้ได้ หากวีซา่นัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเก้น คือ วีซา่ออกจากประเทศใด จะต้องพาํนกั

ประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มาก่อนแล้วอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสยีหาย และ คา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น กรณีถกูปฏิเสธจากดา่น

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง 

8. กรณีที่ทา่นมวีีซา่ประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยงัไมห่มดอาย ุจําเป็นจะต้องเป็นวซีา่ชนิดทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

โดยจะต้องอยูใ่นหนงัสอืเดินทางเลม่ปัจจบุนัที่มีอายคุงเหลอือยา่งน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถงึวซีา่ชนดิที่อนมุตัิ

โดยระบวุนัท่ีสามารถพาํนกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไมเ่กินกวา่กําหนดที่อนมุตัใินหน้าวีซา่ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัประเทศ

ปลายทางอีกครัง้ กรุณาสง่หน้าวซีา่และหน้าทีม่ีการประทบัตราเข้าประเทศมาแล้วให้กบัเจ้าหน้าทีต่รวจสอบเพื่อความ

ถกูต้อง หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความ

เสยีหาย และ คา่ใช้จา่ยที่จะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไมอ่นญุาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายหุนงัสอื

เดินทางคงเหลอืไมเ่พียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกู

ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูฯ ไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเทจ็จริงหรือให้ข้อมลูเทจ็แก่สถานทตูฯ อาจถกู

ระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคืน

คา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแล้ว ซึง่ขอให้ทา่นให้ความร่วมมือในสว่นนีเ้พื่อให้การ

ยื่นคําร้องในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินจิของเจ้าหน้าที่สถานทตูเป็นสาํคญั 

11. การท่ีวซีา่จะออกให้ทนัวนัเดินทางหรือไม ่หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไมก่ี่วนั เราไมส่ามารถฟอ้งร้องหรือเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆได้

ทัง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธ์ิทางการทตูคุ้มครองอยู ่

 

 

 



 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจงึขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกที่นัง่บน

เคร่ืองบินทกุกรณี แตท่างบริษัทจะพยายามให้มากที่สดุ ให้ลกูค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มาก

ที่สดุเทา่ที่จะสามารถทําได้ 

2. กรณีที่ทา่นเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบมุาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจ้งลว่งหน้ากอ่นเดินทาง

กะทนัหนั อาจมคีา่ใช้จ่ายเพิ่มเพือ่ชําระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได้ 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้าํหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสทิธ์ิสาํหรับผู้ เดินทางที่ถือหนงัสอืเดินทางธรรมดา (หน้าปกสนีํา้ตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีที่ทา่นถือหนงัสอื

เดินทางราชการ  (หน้าปกสนีํา้เงินเข้ม) หนงัสอืเดินทางทตู (หน้าปกสแีดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมี

วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว โดยไมม่จีดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนญุาตการใช้หนงัสอื

เดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ 

ตา่งประเทศขาเข้าไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสว่นนี ้และ 

ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือ

ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือ

ทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกู

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด

ให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คํานําหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง 

เลขที่วีซา่ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ไมไ่ด้สง่หน้าหนงัสอืเดิน และ หน้าวซีา่

มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมดัจําหรือสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ 

และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะคาํนงึถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูค้า

เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ด้เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 



 

 

7. อตัราคา่บริการนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิใน

การปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษี

นํา้มนั คา่ภาษีสนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่เีอกสารลงนามโดยผู้ มี

อํานาจของบริษัทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นกัทอ่งเที่ยวต้องมคีวามพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ช่เหตทุีเ่ก่ียวข้องกบั

ทางบริษัท อาทิเช่น วีซา่ไมผ่า่น เกิดอบุตัิภยัที่ไมส่ามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผิดชอบคืนคา่ทวัร์เฉพาะสว่นที่บริษัทยงัไมไ่ด้ชําระแก่ทางคูค้่าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คูค้่าตาม

หลกัปฏิบตัิเทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมขีนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกิน 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่ง

สะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ที่กําหนดจะต้อง

ใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

12. คณะทวัร์นี ้เป็นการชําระคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอยา่งถกูต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องทอ่งเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ทา่นไมต้่องการใช้

บริการสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็น

บางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกบัผู้ เดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบับจริง มีอายกุารใช้งานคงเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าวา่งไม่

ตํ่ากวา่ 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลงัต้อง

เป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแล้วไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ํา้กบัวซีา่ประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เทา่นัน้ 

3. หลักฐานการทาํงาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า : 

หนงัสอืรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหน้า (มีอายไุมเ่กิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน

พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบตุาํแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงินเดือน 

โดยจดหมายรับรองการทํางานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบช่ืุอประเทศ ไมจํ่าเป็นต้องระบช่ืุอประเทศปลายทาง 

ในหวัจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้าม)ี ท่ีอยู ่และเบอร์ติดตอ่อยา่ง

ชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนงัสอืรับรองการทํางานจากหนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหนว่ยงาน (ถ้าม)ี สาํเนาบตัรข้าราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจ่ดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเก่ียวกบัหน้าที่การงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถเขียน

แนะนําตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได้ แตท่ัง้นี ้อยูท่ี่ดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเทา่นัน้ 

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ 

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วนั ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้อง

สะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถกูต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่น

ได้ ** 

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 (ถ้าม)ี 

7. สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ - เปลีย่นนามสกลุ (ถ้ามี) 

8. สาํเนาสตูิบตัร (กรณีผู้เดินทางอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 



 

 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสาํนกังานเขต

หรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 

หนงัสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามสาํเนาถกูต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกับ บดิา จําเป็นต้องมี หนังสอืยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอื

เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกบั มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอื

เดินทาง 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 และจาํเป็นต้องยื่น

เอกสารสาํคัญดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยนัรับรองให้กบัผู้ถกูรับรอง จําเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-

นามสกุล ผู้ถกูรับรอง ให้ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- 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 ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

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

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด            สมรส             หยา่             หม้าย            แยกกนัอยู ่

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

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

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

8. ที่อยู่ปัจจุบนั(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

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

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

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบอุาชีพ, ตําแหนง่, หากเป็นแมบ้่าน/เกษียณอายกุรุณาระบุ

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.  ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการดํารงชีพระหวา่งการเดินทางและพํานกัของผู้สมคัร 

ตวัผู้สมคัรเอง 

                มีผู้อื่นออกคา่ใช้จา่ยให้ ระบ ุ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

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

 

 



 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชดัเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตวัท่านเอง 

การพิจารณาอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอาํนวยความสะดวกและบริการ

ด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ ** 


