
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ

��.�� น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
เคานเ์ตอร์ T เจา้หนา้ที.คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

 

วนัที�สอง  สนามบินสุวรรณภูม ิ- สต๊อกโฮล์ม(สวเีดน) 

��.�3 น. (เวลาทอ้งถิ.น) ออกเดินทางสู่ กรุงสตอ๊กโฮลม์ประเทศสวีเดนโดยเที.ยวบินที. EK385 / EK157 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

*** แวะเปลี.ยนเครื.องบินที.สนามบินดูไบ 0500-08.30 *** 
12.15 น. (เวลาทอ้งถิ.น) ถึง กรุงสต๊อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮลม์ เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที.มีความสวยงามที.สุดแห่งหนึ.งของโลกจนไดรั้บขนาน
นามวา่ ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวติัศาสตร์ตัFงแต่ศตวรรษที. �H ชมความสวยงามของวิวกรุงสต๊อกโฮลม์ 
ณ จุดชมวิว 
 นาํท่าน ชอ้ปปิF งที.ถนนชอ้ปปิF งสตรีท  อิสระชอ้ปปิF งสินคา้พืFนเมืองตามอธัยาศยั.... 

ค ํ.า  รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร 
ที.พกั  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สาม  พพิธิภัณฑ์เรือวาซา-CITY HALL-คาร์ลสตัท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่าน ชมภายนอกพิพิธภณัฑเ์รือวาซา เรือรบโบราณที.จมทะเลถึง HHH ปี เรือรบ
ที.ใหญ่ที.สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง UV กระบอก สร้างเมื.อปี ค.ศ. �U�W  ** หากท่านที.
ตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนติดต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 15 Euro.- ** 
นาํท่าน อิสระถ่ายรูปดา้นหนา้กบั CITY HALL หรือศาลาการเมืองทุกปีของวนัที. 
�� ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวลัโนเบล ณ ที.นีF  

เที.ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านสู่ แกมล่าสแตน เขตเมืองเก่าแก่ที.สุดและสวยงามราวกบัภาพวาด 

ถนนหนทางปูด้วยพืFนหิน ย่านเขตเก่ามีวิหารแบบสไตน์กอธิค ร้านค้า 
ร้านอาหาร ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณพระราชวงัหลวง อาคาร
รัฐสภา 
ออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตทั ประเทศสวีเดน เมืองริมทะเลสาบแวนเนิร์น 
ที.มีชาวเมืองนอร์ดิกดัFงเดิมอาศยัมาแต่โบราณกวา่ �,��� ปี 

ค ํ.า  รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร 
ที.พกั  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สี�  ออสโล 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ที.ตัFงอยูข่อบดา้นเหนือ
ของอ่าว 
ฟยอร์ด ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้อนัเขียวขจี 

เที.ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE นาํท่านชมภายนอกพพิิธภณัฑเ์รือไวกิFงโบราณ 

จดัแสดงเกี.ยวกบัเรือไวกิFงที.สร้างจากไม ้ในสตวรรษที. c 
** หากท่านที.ตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนติดต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 15 Euro.- ** 

คํ.า  รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร 
ที.พกั  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�ห้า  อุทยานฟร๊อกเนอร์-ปราสาท AKERSHUS-OSLO CITY HALL-ล่องเรือ DFDS –โคเปนเฮเก้น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ใส่สัมภาระเพื�อค้างบนเรือสําราญ C คืน) 
นาํท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ที.มีประติมากรรมที.แสดงถึงคามเป็นอยูส่ภาพชีวิต
และการดิFนรนต่อสูข้องมนุษยช์าติ ซึ.งเป็นผลงานของ กสุตาฟวิเกอแลนด ์ 
นําท่านชมปราสาท AKERSHUS นําชมกรุงออสโล นครที.มีอายุกว่า �,��� ปี 
ตัF งแต่สมัยไวกิFงเรืออาํนาจ ผ่านชมนําเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวงัของ
กษตัริยน์อร์เวย ์

เที.ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชมศาลาวา่การเมืองออสโล ซึ.งสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมที.สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัFงอยูริ่ม

แม่นํF า รายลอ้มไปดว้ยอาคารที.สวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนัFนใหท่้านไดอิ้สระชมเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ลโจ
ฮนัเกท ไดเ้วลาอนัสมควร 

  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS 
16.30  เรือสาํราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ค

บนเรือท่านจะไดพ้บกบัสิ.งอาํนวยความสะดวก เช่น ดิสโกเ้ธค -  บาร์ - 
ร้านคา้ปลอดภาษีและอื.นๆอีกมากมาย 

คํ.า  รับประทานอาหาคํ.าแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ สไตนส์แกนดิเนเวียน 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที�หก  โคเปนเฮเก้น-พระราชวงัอมาเลยีนเบอร์ก-สวนสนุกทโิวล-ีศาลาว่าการ-ถนนสตรอย์ก์-ลนิเติGลเมอร์เมด 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้บนเรือ 
�c.H� น. เรือสาํราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ค 

นาํท่านชม พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก ซึ. งเป็นที.ประทบัของราชวงศเ์ดนมาร์คมา
ตัFงแต่ ค.ศ. �icV ศิลปะสไตน์แบบร๊อคโคโค และจะมีทหารเปลี.ยนเวรยามหนา้
วงัตอนเวลา ��.�� น. ในกรณีที.สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยู่ที.นี.  ตรง
กลางจะมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกที. V  

เที.ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่าน สวนสนุกทิโวลี (ไม่รวมค่าเขา้และค่าบตัรเล่นเครื.อง

เล่น) ซึ. งเป็นสวนที.เก่าแก่ที.สุดในโลกแห่งหนึ. ง สร้างในช่วง
ศตวรรษที. �c  ด้านเหนือมุมของสวนสนุก จะเป็นที.ตัF งของ 
จตุัรัสกลางเมือง ที.ตัFงของศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน้ และ 
รูปปัF นฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สนั กวีเอกของเดนมาร์ก  
จากนัFนใหท่้านได ้ชอ้ปปิF ง ณ ถนนสตรอยก ์ซึ.งเป็นถนนที.ยาวที.สุดในโลก  
นาํท่าน ถ่ายรูปกบัเงือกนอ้ย ลิตเติFลเมอณเมด ถูกนาํมาตัFงวืFที.อ่าวโคเปนเฮเกน้เมื.อ ci ปี และอิสระถ่ายรูปกบันํF าพเุกฟิ
ออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายที.ร่วมสร้างเกาะซีแลนดขึ์Fนมา 

คํ.า  รับประทานอาหาคํ.า ณ ภตัตาคาร 
ที.พกั  PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�เจ็ด  โคเปนเฮเก้น - กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
14.20 น. (เวลาทอ้งถิ.น)  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที.ยวบินที. EK152 / EK376 

*** แวะเปลี.ยนเครื.องบินที.ดูไบ 23.35-03.30 *** 
 

วนัที�แปด กรุงเทพฯ 

12.35 น. (เวลาทอ้งถิ.น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
******************************** 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าใช้จ่าย 

วนัที�เดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ตํ�ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เดก็ตํ�ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

28 ธ.ค. - P ม.ค.*Newyear* XC,ZZZ.- C[,Z\\ 

 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ̂ิการย้ายเมืองที�เข้าพกั เช่น กรณทีี�เมืองนัGนมีการจัดงาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที�ใกล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม*** 
 
อตัรานีGรวม 
1. ค่าตัlวเครื.องบินไป-กลบั (Economy Class) ที.ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัFน (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งอยู่

ภายใตเ้งื.อนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดขึFนสาํหรับการเปลี.ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที.ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํเที.ยวตามรายการ 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที.ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื.องปรับอากาศเนื.องจากอยู่

ในภูมิประเทศที.มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึFนหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและ
งานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลี.ยนยา้ยเมือง หรือเพิ.มค่าทวัร์ในกรณีพกัที.เมืองเดิม โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั) 
ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั  
** เนื. องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี.ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชัFนกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ. งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกห้องพกัเนื.องจาก
โรงแรมนัFนไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ| ในการเรียกเกบ็เงินเพิ.มเติมในกรณีที.อาจมีการแยกหอ้งพกั 

 ** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื.องปรับอากาศเนื.องจากอยูใ่นแถบที.มีอุณหภูมิตํ.า  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

** กรณีที.มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึFนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ|
ในการปรับเปลี.ยนหรือยา้ยเมืองเพื.อใหเ้กิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที.มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที.เป็นห้องเดี.ยวอาจเป็นห้องที.มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํFา ซึ.งขึFนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัFนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

6. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื.อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที.)  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื.อนไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารักษาพยาบาลสาํหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื.อนยา้ยเพื.อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคลื.อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัFน) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซืFอประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ.มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบีFยประกนัเริ.มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบีFยประกนัเริ.มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที.มีอายตุัFงแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 
ลา้นบาท]เท่านัFน 
 

อตัรานีGไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูที้.ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื.องดื.มที.สั.งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํF าหนกัเกินจากทาง

สายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิFน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที.สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษีหกั ณ ที.จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ.ม 7 % ในกรณีที.ตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมนํFามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที.สายการบินมีการปรับขึFนราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื.นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื.องดื.มสั.งพิเศษค่าบริการพิเศษ

ต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ.งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 50.- ยโูร (SERVICE CHARGE) 
8. ค่าวีซ่าเชง็เกน้ 4,500.- บาท (เนื.องจากยื.นผา่นตวัแทนการยื.นจึงตอ้งเสียค่าบริการใหก้บัตวัแทนการยื.น) (หากสถานทูตได้

กาํหนดการยื.นวีซ่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มีค่าใชจ่้ายเกิดขึFนท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบเท่านัFน) 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

**กรุณาอ่านเงื�อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทวัร์ที�ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดนิทางระหว่างบริษทัและ
ลูกค้า** 

เงื�อนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ H�,��� บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนัFนทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิ| ที.จะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เงื�อนไขการชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือ 

ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที.เหลือ �3 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จาํเป็นทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายที.เกิดขึFนจริง 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกวา่ � เดือนก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เกบ็ค่าบริการท่านละ H,��� บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้�-�c วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จาํนวนตามราคา

ทวัร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางที.เกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามที.ทางบริษทัระบุขอ้ความบางอยา่ง
ในนัFนดว้ย เพื.อจะไดย้ืนยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัที.ต่างประเทศ (ทัFงนีF ขึFนอยู่กบัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ)) 

- กรณียื.นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ทางบริษทั
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที.เกดขึFนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื.นวีซ่า / ค่ามดัจาํตัlวเครื.องบิน หรือค่าตัlวเครื.องบิน (กรณี
ออกตัlวเครื.องบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที.กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิ.มเติมจากทางบริษทัฯอีกครัF งนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางที.เกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามที.ทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเงื.อนไข
สายการบินนัFน ๆ เพื.อจะไดย้ืนยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัที.ต่างประเทศ (ทัFงนีF ขึFนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบิน
และบริษทัต่างประเทศ) ทัFงนีF ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที.ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัlว หรือค่าตัlว
เครื.องบิน (กรณีออกตัlวเครื.องบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื.นวีซ่ากรณีที.ท่านยื.นวีซ่าแลว้  
 

หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธิ| ในการที.จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยที.ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที.ยวบิน รวมถึงกรณีที.กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัFงในกรณีที.ท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีนํFาเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ.ง  

-  บริษทัฯ สงวนสิทธิ| ในการเปลี.ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที.ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-  บริษทัฯ สงวนสิทธิ| ในการเปลี.ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีที.คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิ| ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบ

ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
- เมื.อท่านทาํการซืFอโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื.อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีที.

ลูกคา้ตอ้งออกตัlวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หน้าที.ของบริษทัฯ ก่อนทุกครัF ง มิฉะนัFนทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัFงสิFน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี.ยนแปลงได ้ทัFงนีF ขึFนอยูก่บัสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที.ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากที.มีการจองทวัร์และไดช้าํระค่ามดัจาํทวัร์หรือทัFงหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือชาํระ
โดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ที.ไดร้ะบุไวท้ัFงหมด 

- นั.งที. Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้.จะนั.งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที.สายการบินกาํหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูที้.มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอื้.นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที.เครื.องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(นํF าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูที้.มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหที้.นั.ง Long leg ขึFนอยู่
กบัทางเจา้หนา้ที.เชค็อินสายการบิน ตอนเวลาที.เชค็อินเท่านัFน 

- กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัFงสิFน 
- กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื.องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที. ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั

ของสงวนสิทธิ| ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัFงหมด  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ| ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที.ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) 

และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึ. งในกรณีนีFทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทัFงหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื.นใหถ้า้ตอ้งการ 

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ| ในการเปลี.ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที.ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
- บริษทัฯ สงวนสิทธิ| ในการเปลี.ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เนื.องจากรายการทวัร์นีF เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ| การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ| ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ| ในการแจง้สถานฑูต เพื.อให้อยู่ในดุลพินิจของ

สถานฑูต เรื.องวีซ่าของท่าน เนื.องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เมื.อท่านได้
ชาํระเงินมดัจาํหรือทัFงหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื.อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที.ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื.นคาํร้องใหม่ก็ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัF ง  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัFงนีFทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที.ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ.มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

- ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขัFนตอนการยื.นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านัFน ซึ.งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที.นีF  

- เมื.อท่านทาํการซืFอโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื.อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีที.
ลูกคา้ตอ้งออกตัlวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที.ของบริษทัฯก่อนทุกครัF งมิฉะนัFนทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัFงสิFนโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี.ยนแปลงได ้ทัFงนีF ขึFนอยู่กบัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที.ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ที.เคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที.รักเกียจของคน
ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื.มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอื้.น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่ม
ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอื้.นชกัชวนผูผ้ื.นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื.อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที.มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื.อความปลอดภัย / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านที.มีเด็กทารกอายตุํ.ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจอง
ทวัร์เพื.อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื.น 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที.ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซืFอทวัร์ เพื.อหาขอ้สรุป
ร่วมกนั) 

- ท่านที.จะออกตัlวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื.อขอคาํยืนยนัว่าทวัร์นัFนๆ 
ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตัlวโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นัFนยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนัFนได ้

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ.มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี.ยน - เมื.อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื.อนไขที.บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั.งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที.ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั.วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื.องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัFงหมด 

ขอ้ความซึ.งถือเป็นสาระสาํหรับท่านผูมี้เกียรติซึ.งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที.มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที.พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที.ท่องเที.ยวพร้อมทัFงการสัมมนา ดูงาน เพื.อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัFงนีF
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที.เกิดจากโรงแรมที.พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื.องจากอุบติัเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี.ยนเงินตรา
ระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเที.ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ.น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที.เกี.ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้ง
แสดงเหตุผล เนื.องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ. งอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที.ยว
ทัFงใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงื.อนไขที.บริษทัฯ ที.รับประกนัในกรณีที.ผูร่้วม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที.ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เนื.องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืFนที.มีการปลอม
แปลงเอกสารเพื.อการเดินทาง รวมถึงมีสิ. งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี.ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื.อความเหมาะสมทัFงปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทัFงนีF การขอสงวนสิทธิดงักล่าว 
บริษทั จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึ. งร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดนิทางในครัGงนีG” 
เอกสารประกอบการการยื�นวซ่ีาสวเีดน 
*** ยื�นวซ่ีาเดี�ยวแสดงตนที� VFS Global (เทรนดีG ชัGน 8) *** ใช้เวลาทาํการอนุมตัวิซ่ีานับจากวนัยื�นประมาณ 15 วนัทาํการเอกสาร
กรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวนัยื�นวซ่ีาหนังสือ
เดนิทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวซ่ีา ไม่สามารถดงึหนังสือเดนิทางออกมาได้ 
1. หนังสือเดนิทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 

6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด(หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาประกอบการยื.นวีซ่าดว้ย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จาํนวน 3 ใบ (พืFน หลงั

ขาวเท่านัFน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื.องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูป
ไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.1 กรณผู้ีเดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  
**สาํเนาสมุดบญัชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6เดือน (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี 
ยอดเงินในบัญชีขัGนตํ�า C\\,\\\.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนั ก่อนวนัยื.นวีซ่า และหาก
บญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัFน) 
**หนงัสือรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันตี) ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และชื.อ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอร์ต  (ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที.ยื.น) (ใช้ทัGง [ อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ�งไม่ได้) 
3.2 กรณผู้ีเดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที.สามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พี.นอ้ง ที.มีสายเลือดเดียวกนั หรือ 
สามีภรรยา เท่านัFน) 
3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเท่านัFน 
3.2.2. ถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลที.ออกค่าใชจ่้าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูที้.ออกให ้และผูที้.ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น สาํเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียน
บา้น 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจาํ และบญัชียอดติดลบ** 

 

4. หลกัฐานการทาํงาน  
- เจา้ของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที.มีชื.อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ สาํเนาใบ

ทะเบียนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนกังาน หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ.มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ชื.อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื.อสถานทูตที.ยื.น) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนที.ออกจากสถาบนัที.กาํลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ชื.อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื.อสถานทูตที.ยื.น) 

 

5. เอกสารส่วนตวั 
- สาํเนาทะเบียนบา้น  
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- สาํเนาสูติบตัร (กรณีเดก็อายตุ ํ.ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- สาํเนาทะเบียนสมรส/สาํเนาทะเบียนหยา่/สาํเนามรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-  สาํเนาใบเปลี.ยนชื.อ-นามสกลุ (ถา้มีการเปลี.ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-  
6. กรณเีดก็อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
-  หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 
- หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัFงบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ที.บิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
*** กรณีที.บิดาหรือมารดาไม่มี passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชีFแจงวา่ทาํไมไม่มี passport *** 

- กรณีเดก็อายตุํ.ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงชื.อรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที.สถานทูตดว้ย 
ทัFงสองท่าน (เฉพาะคิวเดี.ยวเท่านัFน) 

7. ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวีซ่าเท่านัFน 
 

เอกสารยื.นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี.ยนและขออพัเดทเพิ.มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ.มเติม 
 
 

 


