
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หนึ�ง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 
%&.() น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข ( เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที$ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
อาํนวยความสะดวกตลอดขั�นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื$อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 

วนัที�สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมือง
สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า 
เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พพิธิภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์                                                           (-/L/D) 

)&.&) น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวเีดน โดยสายการบิน Thai Airways 
เที$ยวบินที$ TG960 (เที�ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ &% ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
0L.)) น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาร์ลนัดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวเีดน  

นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ N ชั�วโมง ** 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นเมือง
หลวงที$งดงามที$สุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทั�งหมด จนไดรั้บขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” 
ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) 
งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที$ตั�งอยู่บนพื�นนํ� า ทาํให้เมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที$สวยที$สุดแห่ง
หนึ$งของโลก  
นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพื$อบนัทึกภาพของเมืองสตอ็คโฮลม์จากมุมที$สวย
ที$สุดชมวิวสวยของตวัเมืองที$ตั�งอยูบ่นเกาะใหญ่ HI เกาะ ที$หอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก  
นาํท่าน ผ่านชม สถานที$สาํคญั อาทิ พพิธิภัณฑ์ยุคกลาง (Medieval Museum), มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม (The 
Cathedral of Stockholm) และ โอเปร่า เฮ้าส์ (Opera Houses) เป็นตน้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 นาํท่าน เข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม (City Hall of Stockholm) ที$ใชเ้วลาสร้างนานถึง 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ใน

ปี 19MN ออกแบบโดยสถาปนิกชื$อดงัของประเทศสวีเดน ชื$อ เรกนาร์ ออสตเ์บิร์ก (Ragnar Ostberg) สร้างดว้ยอิฐแดง
กว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างมาจากปราสาทสไตลเ์รอเนสซองค์
ของประเทศอิตาลี จึงไดอ้อกแบบให้ศาลาว่าการเมืองแห่งนี� มีลานกลางเพิ$มเขา้มาสองลานคือ บอร์การ์การ์เดน้ 
(Borgargarden) และ บลูฮอลล ์(Blue Hall) ในทุกๆ วนัที$ 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี�ยงรับรองผูไ้ดรั้บ
รางวลัโนเบล (Nobel Prize) ภายใน ห้องโถงใหญ่  (Golden Hall Room) ที$ประดบัประดาดว้ยหินโมเสคแกว้และ
ทองคาํกว่า H_ ลา้นชิ�น เพื$อบอกเล่าเรื$องราวความเป็นมาของประเทศสวีเดนตั�งแต่คริสต์ศตวรรษที$ ` จนถึงช่วง
ทศวรรษที$ H`Ma ภาพ “ราชินีแห่งทะเลสาบมาลาเร็น” คือภาพจาํลองของเมืองสตอ็คโฮลม์โดยเป็นรูปสตรีนั$งอยูบ่น
บลัลงัก์ บริเวณด้านขา้งท่านจะได้พบกบัรูปปั� นอาคารที$น่าสนใจอีกมากมายทั$วโลก ภายในประกอบด้วย ห้อง
ประชุมสภาเมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm City Council Meeting Room) คือ สถานที$จดัประชุมของสมาชิกสภา
เมืองสตอ็คโฮลม์ 101 ท่าน เดอะวอลท์ออฟเดอะฮันเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยูที่$ดา้นล่างของหอคอย
สูง Hab เมตร บริเวณเพดานประกอบดว้ยช่องเก็บของเล็กๆ Haa ช่อง ผนังในห้องรูปไข่ (Wall in the Oval Room) 
ตกแต่งดว้ยผา้ม่านที$ทอขึ�นมาตั�งแต่ปลายศตวรรษที$ Hc ในเมืองโบเวส์ ประเทศฝรั$งเศส และเพื$อเป็นการอนุรักษ์
โบราณวตัถุเหล่านี�  จึงห้ามไม่ให้มีการใชแ้ผลชถ่ายภาพในห้องนี�  และในวนัเสาร์จะมีการจดังานแต่งงานขึ�นที$นี$  
ปริkนซ์แกลลอรี� (Prince Gallery) ท่านสามารถรับชมทิวทศัน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝั$งของเมืองสต็อค
โฮลม์ได ้ส่วนอีกดา้นของหอ้งท่านจะไดพ้บภาพแบบเดียวกนัจากภาพวาดฝีพระหตัถข์องเจา้ชายยเูจน ภายในมีเสาสี
ดาํทาํจากหินไดอะเบส ส่วนบริเวณช่องหนา้ต่างที$หนัเขา้หาผืนนํ� าจะมีประติมากรรมนูนรูปตวัละครชายหญิงจาก
ตาํนานคลาสสิคของชาวนอร์ดิกอยู่ ห้องทรีคราวน์แชมเบอร์ (The Three Crown Chamber Room) ท่านจะได้
สัมผสักบัความพลิ�วไหวของเส้นไหมและเส้นใยสีเงินที$งดงามบนผนงันอกจากนี�บนผนงัดา้นหนึ$งยงัมีภาพวาดฝา
ผนงัรูปทิวทศันข์องเมืองสตอ็คโฮลม์ประดบัอยู ่** รอบของการเข้าชมอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณี
ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง
ให้กบัท่านได้ทุกกรณ ีเนื�องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัkงหมด ** 
นาํท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (Vasa Museum) เป็นเรือที$ถูกกูขึ้�นมาในศตวรรษที$ 17 เนื$องจาก
สามารถรักษาชิ�นส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยชิ�น เรือ
วาซาเป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะที$โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที$ยวที$สําคญัที$สุดแห่งหนึ$ งในโลกในพิพิธภณัฑ์
ประกอบไปดว้ยนิทรรศการที$เกี$ยวขอ้งกบัเรือลาํนี�  9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เกี$ยวกบัเรือวาซา พิพิธภณัฑแ์ห่งนี�



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เป็นพิพิธภณัฑที์$นกัท่องเที$ยวใหค้วามสนใจมากที$สุด ในบรรดาพิพิธภณัฑท์ั�งหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของ
การเข้าชมอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณไีม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื�องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากับผู้แทน
เรียบร้อยแล้วทัkงหมด ** 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Hotel Best Western Jarva Stockholm, Stockholm, Sweden หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที�สาม เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวงัหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่

แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมืองคาร์ลสตัด - ศาลากลางประจําเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่แห่งเมือง
คาร์ลสตัด                     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ที$สุดและสวยงามราวกบัภาพวาดปัจจุบนัยงั
ทิ�งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง มีกลิ$นอายของศตวรรษที$ 17 ทั�งบา้นเรือน สิ$งปลูกสร้างที$มีความสวยงาม
ในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ที$เรียงรายไปดว้ยร้านกาแฟ 
ร้านหนงัสือ และยงัเป็นที$ตั�งของ ผ่านชม พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm Palace) เป็นที$ประทบั
อยา่งเป็นทางการของพระราชวงศส์วีเดน เป็นหนึ$งในพระราชวงัที$งดงามมากที$สุดในบรรดาพระราชวงัทั�งหมดของ
ทวีปยโุรป ลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสร้างขึ�นเมื$อปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีหอ้งต่างๆ รวมกนั 608 หอ้ง 
ซึ$ งเปิดใหป้ระชาชนเขา้เยี$ยมชมไดต้ลอดทั�งปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนที$เป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ หอ้งพระคลงัวิหารหลวง 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หอ้งโถงว่าการของรัฐ หอ้งพกัของขนุนาง ลาํดบัต่างๆ และ พิพิธภณัฑโ์บราณสถานกุสตาฟที$ 3 ชมการผลดัเปลี$ยน
เวรยามประจาํวนัของกองทหารรักษาพระองคซึ์$งจะเกิดขึ�นในเวลาก่อนเที$ยงของทุกวนั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ N ชั$วโมง Na นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ 
ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั�งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมือง
ออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่นี�  สร้างเมืองโดยกษตัริยค์าร์ลที$ 9 (Karl IX) ในปี 
ค.ศ. 1604 ชื$อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด 
(Cathedral of Karlstad), จัตุรัสใจกลางเมืองคาร์ลสตัด (Town Square of Karlstad), ศาลากลางประจําเมืองคาร์ลส
ตัด (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเก่าแก่แห่งเมืองคาร์ลสตัด (Ancient Stone Bridge of Karlstad) 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Good Morning Karlstad (EX. Ibis), Karlstad, Sweden หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วนัที�สี� เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคล
เลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวงัหลวงแห่งเมืองออสโล - อาคารรัฐสภาแห่งเมืองออสโล        (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ N ชั$วโมง Na นาที) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ 
(Norway) ได้ถูกสถาปนาเมื$อประมาณ 60 ปี ที$ผ่านมานี�  ครั� งสมยัที$ประเทศนอร์เวยอ์ยู่ในอารักขาของประเทศ
เดนมาร์กนั�น ประเทศนอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึง 2 ครั� ง จากเมืองทรอนไฮมเ์ป็นเมืองเบอร์เกน้ จนกระทั$งยา้ยมา
เป็นเมืองออสโลในปัจจุบนั เมื$อประมาณ 900 กวา่ปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวกิ�ง
โบราณซึ$ งอยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลด์แฮร์ เมืองออสโลเป็นเมือง
หลวงที$มีค่าครองชีพสูงที$สุดในโลกแทนที$โตเกียว ตั�งอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างทางท่านจะไดพ้บ
กบัสภาพธรรมชาติที$แปลกใหม่ เป็นธรรมชาติที$อุดมสมบูรณ์อนัหาชมไดย้าก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวยชื์$อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที$ใชเ้วลา Ia ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เห็นวฎัจกัรในหนึ$งชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที$ตั�งของรูปแกะสลกัชิ�นโบวแ์ดงของท่านชื$อ "โมโน
ลิท" (สูง Hc เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานที$แข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดู
หนาวที$ปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใชเ้ป็นสถานที$ชุมนุมแข่งขนัของนกัเล่นสกีทั�งโลกที$นี$  สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมได้
เกือบหนึ$งแสนคน  
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งและแหล่งนดัพบปะ ที$มี
ชื$อเสียงที$สุดของประเทศนอร์เวย ์ของนกัท่องเที$ยวจากทั$วโลกที$มาเยอืนประเทศนอร์เวย ์ตั�งอยูก่ลางเมืองออสโล มี
สินคา้ทุกสิ$งอยา่งที$ท่านปรารถนาใหไ้ดเ้ลือกซื�อเป็นของฝาก ของขวญั สินคา้ที$มีชื$อเสียงมากที$สุด คือ ผลิตภณัฑจ์าก
ขนสัตว ์นํ� ามนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของที$ระลึก เช่น เรือไวกิ�ง หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพื�นบา้นของ
ประเทศนอร์เวย ์เครื$องครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ บริเวณเดียวกนัเป็นที$ตั�งของสถานที$สาํคญัไม่ว่าจะเป็น พระราชวัง
หลวงแห่งเมืองออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึ$ งเป็นที$ประทบัของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนัและ อาคารรัฐสภาแห่ง
เมืองออสโล (Storting Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้คาํแนะนํา ** 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Thon Hotel Oslofjord, Skjetten, Norway หรือเทยีบเท่า 
** คําแนะนํา ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื�อแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนบนเรือสําราญ 1 คืน (ในคืนวัน
พรุ่งนีk) เพื�อความสะดวกในการเดนิทางของท่าน ** 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที�ห้า เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พพิธิภัณฑ์เรือไวกิkง - ล่องเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ 

เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก             (B/L/D)  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่าน เข้าชม พพิิธภัณฑ์เรือไวกิkง (The Viking Ship Museum) พาหนะสาํคญัของเหล่านกัรบไวกิ�งเมื$อครั� งที$เคย
รุ่งเรืองในอดีต จดัแสดงเกี$ยวกบัเรือไวกิ�งที$สร้างจากไมใ้นยคุคริสตศ์ตวรรษที$ 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆเมืองออสโล ฟย
อร์ด นอกจากนี�ยงัจดัแสดงเกี$ยวกบัเครื$องมือในชีวิตประจาํวนัที$มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตาํนานของชาวไวกิ�ง
เรือถือเป็นสิ$งที$สาํคญัที$สุด เพราะชาวไวกิ�งใชเ้รือทั�งในเรื$องของการรบ ทาํการคา้ และออกสาํรวจหาดินแดนใหม่ๆ 
จนมีคาํกล่าวว่าถา้ไม่มีเรือไวกิ�งก็จะไม่มียุคที$รุ่งเรืองที$สุด ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ�งให้กบัท่านได้ทุกกรณ ีเนื�องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัkงหมด ** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสําราญ เพื$อ ล่องเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) 
ที$พรั$งพร้อมไปดว้ยร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ$งอาํนวย
ความสะดวกแบบครบครัน  
** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื�อแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนบนเรือสําราญ 1 คืน เพื�อความสะดวกใน
การเดนิทางของท่าน ** 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

......... น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผา่นน่านนํ�าสแกนดิเนเวีย  
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหาร บนเรือสําราญ DFDS พเิศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดเินเวยีน 

� นําคณะเข้าสู่ที�พกั บนเรือสําราญ DFDS ห้องพกัแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทยีบเท่า  
** ห้องพกัชนิดปกตบินเรือสําราญ คือห้องที�ไม่มีหน้าต่าง กรณีต้องการจองห้องพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ เพื�อตรวจสอบห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพิ�มท่านละ ประมาณ �,000-N,000 บาท 
โดยชําระค่าบริการส่วนนีkทันทีที�ห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที�ห้องพักแบบปกติ (Inside 
Cabin) เต็ม ไม่ว่ากรณใีดกต็าม และทางบริษัทจําเป็นต้องจองห้องพกัในระดบัมากกว่ามาตรฐานที�กาํหนดไว้กบัราคา
ค่าทัวร์ (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึkนตามจริงกับผู้เดินทาง ทัkงนีkทางบริษัท
จะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที�หก เมืองโคเปนเฮเกน - นํkาพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปัkนเงือกน้อย หรือ ลิตเติkล เมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก 
หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - ถนนสต
รอยก์เกท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - ท่าเรือนูฮาวน์                         (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บนเรือสําราญ DFDS 
......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) เป็นเมืองเก่าแก่เมือง

หนึ$งของยโุรปก่อตั�งมาราวศตวรรษที$ Ha และเป็นเมืองใหญ่ที$สุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ไดรั้บฉายาว่าเป็น 
“สวรรค์แห่งเมืองท่า และดินแดนแห่งเทพนิยายรักอมตะ” เมืองนี� เป็นแรงบลัดาลใจและหล่อหลอมกวีระดบัโลก
ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน (Hans Christian Andersen) ผูส้ร้างสรรคนิ์ยาย เจา้หญิงเงือกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมขี้ด
ไฟ ลูกเป็ดขี� เหร่ที$ผูค้นทั$วโลกต่างรู้จกั 
นาํท่านเดินทางสู่ นํkาพแุห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นนํ� าพขุนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ยธารนํ� าตกที$
ไหลริน ซึ$ งตั�งอยูด่า้นหนา้ท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตาํนานเล่าว่าราชินีเกฟิออนไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รง
อิทธิฤทธิz  ใหก้อบกูช้าติบา้นเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทั�งสี$ของพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพื$อช่วยกนัไถ
พื�นดินจนกลายเป็นแผ่นดินเมืองเดนมาร์กในปัจจุบนั ต่อมาชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรียข์องพระนางและ
พระโอรสทั�งสี$พระองคไ์วเ้พื$อเป็นเกียรติและเพื$อเป็นการระลึกถึง 
นําท่านเดินทางสู่ รูปปัk นเงือกน้อย หรือ ลิตเติkล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตั� งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าว
โคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ�นเพื$อเป็นของขวญัแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมื$อวนัที$ MN สิงหาคม พ.ศ. MI{b โดย คาร์ล จาคอ็บ
เซน บุตรชายของผูก่้อตั�งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต์ เรื$อง The Little Mermaid 
ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก จึงวา่จา้งศิลปินชาวเดนมาร์กชื$อ เอด็วาร์ด อีริกเซน มาปั� น
รูปเงือกนอ้ยนี�  โดยนาํแบบใบหนา้มาจากนกัเตน้บลัเลตชื์$อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที$เป็นหญิงเปลือยนาํแบบมา
จากภรรยาของตวัเขาเอง รูปปั� นเงือกนอ้ยนี�นั$งอยูบ่นกอ้นหิน มีขนาดความสูงประมาณ H.M{ เมตร นํ� าหนกัประมาณ 
Hc{ กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะไดส้ัมผสักบัความผ่อนคลาย ฟังเสียงร้องของนกนางนวลและชม
เรือสาํราญที$จอดเทียบท่าอยู ่และที$นี$ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของเมือง โดยในแต่ละปีจะมีนกัท่องเที$ยวมากกว่า 
H ลา้นคนมาเที$ยว เพื$อเกบ็ภาพคู่กบัรูปปั� นเงือกนอ้ยนบัเป็นสถานที$ยอดฮิตที$ถูกถ่ายภาพมากที$สุดแห่งหนึ$งของโลก 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว (Amalienborg Palace) 
ปัจจุบันพระราชวงัแห่งนี� ยงัเป็นสถานที$ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก นอกจากจะได้ชม
สถาปัตยกรรมอนังดงามภายนอกสไตลร็์อกโคโคแลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมีการเปลี$ยนทหารยามหนา้วงัทุก
วนั พระราชวงัตั�งอยูริ่มนํ� าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ�นเมื$อกลางศตวรรษที$ H_ เพื$อเฉลิมฉลองวาระ
การครบรอบ Naa ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นที$พาํนักของเหล่าราชวงศ์ I ครอบครัว หลงัจากที$
พระราชวงัคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. Hc`I ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึงไดข้อซื�อพระราชวงัแห่งนี� ไว ้
และไดย้า้ยเขา้มาอาศยัตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา กษตัริย ์พระราชินี และบุตรของราชวงศไ์ดอ้าศยัอยูภ่ายในพระราชวงัแห่ง
นี�ทั�ง I อาคาร ตั�งโดดเด่นเป็นศูนยก์ลางที$งดงามมากที$สุดในทวีปยโุรป แมรู้ปลกัษณ์ภายนอกของพระราชวงัทั�ง I มี
ลกัษณะที$เหมือนกนั แต่ภายในพระราชวงัแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกนัไปตามรสนิยมของผูอ้าศยัเดิม แต่ละหอ้ง
ไดต้กแต่งอยา่งหรูหราที$สุด ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนี� ยงัคงใชเ้ป็นที$ประทบัของสมเดจ็พระราชินีนาถมาร์เกรเธอที$ M 
และราชวงศ์เดนมาร์กอยู่ ซึ$ งบางส่วนของพระราชวงัเปิดให้นักท่องเที$ยวที$สนใจได้เขา้มาชม และยงัเปิดเป็น
พิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กจดัแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื$ องแต่งกาย เครื$ องประดบัอญัมณี สิ$งประดิษฐ์อื$นๆ และ
เอกสารทางประวติัศาสตร์ ที$มีการเก็บรวบรวมในช่วงเวลา Iaa ปีเลยทีเดียว และยงัมีรูปปั� นขนาดใหญ่ของพระเจา้
เฟรเดอริกที$ { ซึ$งตั�งอยูร่ะหวา่งพระราชวงัทั�ง I หลงั ซึ$ งวา่กนัวา่ เป็นรูปปั� นทรงมา้ที$สวยงามที$สุดของโลกอีกดว้ย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
นาํท่าน เข้าชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวงัที$ตกแต่งดว้ย
ศิลปะแบบดตัช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมยัพระเจา้คริสเตียนที$ 4 เป็นอีกหนึ$งสถาปัตยกรรมที$พระองคภ์าคภูมิใจ 
เพราะนอกจากความงามของตวัตึกภายนอกและภายในที$ตกแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยวตัถุที$ล ํ� าค่ามากมายแลว้ ยงัมี
พิพิธภณัฑใ์นบริเวณชั�นใตดิ้น ใชเ้ป็นที$เกบ็เครื$องเพชร มหามงกุฎ และเครื$องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมาร์ก
อีกดว้ย ซึ$ งในอดีตพระราชวงัแห่งนี� ถูกสร้างเพื$อจุดประสงคใ์ชใ้นการพาํนกัพกัร้อนของเชื�อพระวงศใ์นสมยันั�น ทั�ง
ยงัเคยถูกวางเพลิงจากกองทพัองักฤษถึง 2 ครั� งในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศเ์ดนมาร์ก ไดบู้รณะขึ�นมาใหม่
ใหส้วยงามดั$งปัจจุบนั เมื$อเดินออกไปดา้นนอกกาํแพงของตวัพระราชวงั จะไดพ้บและเพลิดเพลินกบัพื�นหญา้เขียว
ชอุ่มและทางเดินใตร่้มเงา นั$นก็คือ สวนคิงส์การ์เดน้ ที$อยู่รอบปราสาท เป็นสถานที$ท่องเที$ยวยอดนิยมที$ให้ชาว
โคเปนเฮเกนไดพ้กัผ่อน และทาํกิจกรรมต่างๆในวนัหยุด ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ�งให้กบัท่านได้ทุกกรณ ีเนื�องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัkงหมด ทัkงนีkทางบริษัทจะ
คาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้า เป็นสําคัญ ** 
นาํท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวงัคริสเตียน
บอร์กคือพระราชวงัซึ$ งเป็นที$ประทบัของพระราชสันตติวงศใ์นสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที$ ` แห่งประเทศ
เดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนี� ถูกใชเ้ป็นที$ทาํการรัฐสภา โดยเป็นสถานที$เพียงแห่งเดียวในโลกที$มี N 
หน่วยงานราชการในที$แห่งเดียวกนั นั$นคือ อาํนาจบริหาร อาํนาจนิติบญัญติั และอาํนาจตุลาการ แต่บางส่วนของที$นี$
ก็ยงัคงถูกใช้สําหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น ห้องรับแขกของราชวงศ์ เป็นต้น รวมทั�งบางส่วนยงัเปิดให้
นกัท่องเที$ยวที$สนใจไดเ้ขา้มาชม 
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนช้อปปิ� งที$ยาวที$สุดในโลกเริ$ มจาก ศาลาว่า
การเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คาํวา่ “สตรอยกเ์กท” ไดถู้กตั�งเป็นชื$อเล่นของถนนคนเดินแห่งนี�  
ซึ$ งแปลวา่ การเดินเล่น โดยใชต้ั�งแต่ยคุศตวรรษที$ H_ เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน I สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade 
, Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง H.H กิโลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขต
ปลอดรถยนต์ตั�งแต่ปี H`bM แต่ในช่วงแรก เจา้ของกิจการหลายรายไม่เห็นดว้ยกบัการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็น
ผลเสียต่อธุรกิจ แต่ทาํใหทุ้กวนันี�ผูค้นไดเ้ดินอยา่งสนุกและสะดวกสบาย ที$นี$คึกคกัไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อ
วนั เรียงรายไปดว้ยร้านคา้ที$มีคุณภาพ มีตั�งแต่สินคา้ราคาถูกไปจนถึงสินคา้แบรนด์เนมที$มีราคาแพงที$สุดในโลก 
อาทิ หลุยส์วิตตอง, ชาแนล, ร้านนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิสฯ, พอร์ซเลน เป็นตน้ มีร้านอาหารมากมาย แถมยงัมี
นกัดนตรีริมทางที$มาช่วยบรรเลงเพลงใหค้วามบนัเทิงระหวา่งเดินเล่น นอกจากนี� เมืองโคเปนเฮเกน ไดรั้บการขนาน
นามจากคนทั$วโลกว่าเป็นเมืองจกัรยาน ประชากรเกินครึ$ งใชจ้กัรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เหตุผลสาํคญัคือ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รัฐบาลส่งเสริมใหป้ระชาชนสุขภาพแขง็แรง และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ที$สร้างมลพิษแก่สิ$งแวดลอ้ม 
จึงออกแบบผงัเมือง เพื$อรองรับนกัปั$นและคนเดินเทา้ ใหไ้ดรั้บความสะดวกและปลอดภยัมากที$สุด บริเวณเดียวกนั 
เป็นที$ตั�งของ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn Pier) เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ตั�งอยู่
ริมฝั$งตะวนัออกของตวัเมือง ตามประวติัไดก้ล่าวไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอริกที$ { ทรงรับสั$งใหส้ร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมือง
หลวง เพื$อใหส้ะดวกง่ายต่อการขนยา้ยสินคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณิชยส์าํหรับเรือจากทั$วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ใน
สมยัก่อนพื�นที$ริมนํ� ายา่นนี�ทรุดโทรมมาก เรียกวา่เป็นจุดเสื$อมโทรมของเมืองเลยก็ว่าได ้แต่ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็น
แหล่งความบนัเทิงอนัทนัสมยั เตม็ไปดว้ยร้านอาหารชื$อดงั ผบั บาร์ และร้านขายของที$ระลึกที$สวยงาม รายลอ้มไป
ดว้ยตึกสีสนัสดใสมากมาย พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเดนมาร์กไดส้งวนพื�นที$บางส่วนไวเ้ป็นท่าจอดเรือเก่าแก่ เรือใบ และ
เรือสินคา้โบราณ มีหลายลาํที$ยงัคงใชง้านอยู ่และไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมอยา่งดี ถูกนาํมาจอดทอดสมออยูริ่มสอง
ขา้งฝั$งแม่นํ� า และยงัมีสมอเรือขนาดใหญ่ที$ไดถู้กนาํไปใชก้บัเรือรบ ตั�งอยูเ่ป็นอนุสรณ์เพื$อระลึกถึงกลุ่มชาวทหาร 
และลูกเรือที$เสียสละกวา่ H,caa รายในสมยัสงครามโลกครั� งที$ M อีกดว้ย 
 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว โดยมีหัวหน้าทวัร์ให้คาํแนะนํา ** 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Zleep Hotel Copenhagen, Copenhagen, Denmark หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�เจ็ด เมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เพื$อให้ท่านมีเวลาใน
การทาํคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื�อสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

&�.%N น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที$ยวบิน
ที$ TG�N& (เที�ยวบนิตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ && ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** 
 

วนัที�แปด  ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 
)�.)) น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

************************************** 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบิน 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ %-( 
ท่าน 

& เดก็ % ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 
(เดก็อายุไม่
เกนิ &% ปี) 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี
เตียง 

(เดก็อายุไม่
เกนิ &% ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั�ว 

)7 - &4 เมษายน %N�( 
(13 14 เม.ย. วนัสงกรานต์)

08APR TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
13APR TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

�5,��� �5,��� �5,��� 15,999 51,999 

)8 - &5 เมษายน %N�( 
(13 14 15 เม.ย. วนั

สงกรานต์) 

09APR TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
14APR TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

�5,��� �5,��� �5,��� 15,999 51,999 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12 - 19 เมษายน %N�( 
(13 14 15 เม.ย. วนั

สงกรานต์) 

13APR TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
18APR TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

�5,��� �5,��� �5,��� 15,999 51,999 

30 เม.ย. - )L พ.ค. %N�( 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / )� 
พ.ค. วนัฉัตรมงคล / )� 

พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

)&MAY TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
06MAY TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

02 - 09 พฤษภาคม %N�( 
()� พ.ค. วนัฉัตรมงคล / 
)� พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

)(MAY TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
0�MAY TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

)� - &� พฤษภาคม %N�( 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / )� 
พ.ค. วนัฉัตรมงคล / )� 

พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

&)MAY TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
&NMAY TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

27 พ.ค. - )( มิ.ย. %N�( 
(03 มิ.ย. วนัเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

%�MAY TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
02JUN TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

() พ.ค. - )� มิ.ย. %N�( 
(03 มิ.ย. วนัเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

(&MAY TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
)NJUN TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

)% - )� มิถุนายน %N�( 
(03 มิ.ย. วนัเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

)(JUN TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
)8JUN TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

13 - 20 มิถุนายน %N�( 

14JUN TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
19JUN TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

20 - 27 มิถุนายน %N�( 

21JUN TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
26JUN TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

 

** อตัรานีk ไม่รวม ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ�น (หากม)ี ** 
 

** อตัรานีk ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยว ประเทศสวเีดน ท่านละ ประมาณ (,N00 บาท 
สําหรับการยื�นวซ่ีาแบบหมู่คณะ จําเป็นต้องนําส่งหนังสือเดนิทางเข้าสถานทูต เพื�อ ใช้เวลาพจิารณาอย่างน้อย &N-%) วันทาํการ (บาง
กรณอีาจไม่รวมวนัเสาร์ - อาทติย์ ทัkงนีkขึkนอยู่กบัจํานวนของผู้สมคัรในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดงักล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาต
ใช้หนังสือเดนิทางเพื�อเดนิทางได้ ไม่ว่ากรณใีดกต็าม (ดงึเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทูตอาจจะ

ปฏเิสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน (-N วนัทาํการ เป็นอย่างน้อย ในลาํดบัต่อไป จากนัkนระยะเวลา
คงเหลือก่อนวนัเดนิทางไม่เพยีงพอสําหรับยื�นวซ่ีาครัkงใหม่ การยกเลกิ และ คืนเงนิ จะเป็นไปตามเงื�อนไข ทุกกรณ ีและ หากท่านให้
ทางบริษัทดาํเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถงึ กรณทีี�ท่านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื�อดําเนินการขอวซ่ีาด้วยตนเอง และท่านได้รับวี

ซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลกิทวัร์ได้ทุกกรณ ีไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า �N หรือ NN วัน กต็าม ** 
 

** อัตราค่าบริการ สําหรับเดก็อายุไม่ถงึ % ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ &N,))) บาท ** 
 

** หากท่านที�ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั�ว เครื�องบนิ , รถทวัร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครัkงก่อนทาํการออก
บัตรโดยสารเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** อตัราค่าบริการนีk จําเป็นต้องมีผู้เดนิทาง จํานวน &5 ท่าน ขึkนไป ในแต่ละคณะ กรณทีี�มีผู้เดินทางไม่ถงึตามจํานวนที�กาํหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoในการเลื�อนการเดนิทาง หรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ�มขึkน เพื�อให้คณะได้ออกเดนิทาง ตาม

ความต้องการ) ** 
 

** กรณผู้ีเดนิทางเป็นอสิลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกาํหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ�ง และ ไม่ว่ามืkอใด
มืkอหนึ�ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดนิทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตวัของท่านมาเพิ�มเติมขณะมืkออาหาร เนื�องจากร้านอาหารแต่ละร้าน



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จะมข้ีอจาํกดัเรื�องของวตัถุดบิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจดัให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผดัผกั ข้าวผดั และ บะหมี�กึ�งสําเร็จรูป 
เท่านัkน กรณทีี�ท่านมีความประสงค์ที�จะสั�งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดนิทางจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในส่วนนีkด้วยตนเอง **  

 

** ร้านค้า เอาท์เลท็ ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดทาํการในวนัอาทติย์ หากมีโปรแกรมที�สถานที�ดงักล่าวตรงกับวันอาทติย์ 
ทางบริษัทอาจจําเป็นต้องปรับเปลี�ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรับเปลี�ยนได้ ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณ ีเนื�องจากเงื�อนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วง
วนัเดนิทางที�จะต้องเป็นไปตามกาํหนดการเท่านัkน ** 

 

** การเดนิทางท่องเที�ยวในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จําเป็นจะต้องเดนิเท้าเพื�อเข้าถึงสถานที�บางจุด และ อาจเป็นระยะทางที�ค่อนข้างไกล
จากจุดที�รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที�สามารถเดนิได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อม

สําหรับการเดนิทาง เพื�อประโยชน์สูงสุดของผู้เดนิทางเอง รวมถงึผู้เดนิทางสูงอายุ และ ผู้โดยสารที�ใช้รถเขน็ ท่านจําเป็นจะต้องมผู้ี
ร่วมเดนิทางด้วย เพื�อคอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานที�บางจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณใีดกต็าม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิoไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณ ี** 
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอยีด ทัkงหมดก่อนทําการจอง โดยละเอยีดทุกข้อ ** 
อตัราค่าบริการนีkรวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื$ องบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลื$อน เปลี$ยนวนัเดินทาง หรือ 
อพัเกรดได ้
� ค่าภาษีนํ� ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งที$มี 
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื$องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง
ใตท้อ้งเครื$องบินได ้ท่านละ 2 ชิ�น โดยมีนํ�าหนกัรวมกนัไม่เกิน 3) ก.ก. (แต่ละชิ�น ควรหนกัไม่เกิน MN ก.ก. เช่น MN ก.ก. H ชิ�น c ก.ก. H 
ชิ�น รวม Na ก.ก.)  
� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที$ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที$พกัระดบัมาตราฐานตามที$รายการระบุ (พกัหอ้งละ M ท่าน หรือ N ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที$โรงแรมมีหอ้งพกั 3 ท่าน Triple 
วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื$นๆ ที$ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที$ระบุเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz  ในการ
ปรับเปลี$ยนโรงแรมที$พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นสาํคญั 
� ค่าเขา้ชมสถานที$ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที$ระลึก หรือ ผ่านชม ทั�งนี�
ขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั� ง  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� ค่าอาหารตามที$รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ในการปรับเปลี$ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นสาํคญั 
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ H,aaa,aaa บาท (เงื$อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซื�อประกนัเพิ$มเพื$อ
คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที$เป็นกรณีพิเศษ 
 
อตัราค่าบริการนีkไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที$ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื$ องดื$มที$สั$งเพิ$มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที$ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา
สอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกครั� ง) 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ$ม c% และภาษีหกั ณ ที$จ่าย N% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
� ค่าทปิคนขับรถ ท่านละ &� ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
� ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ %� ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
� ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ�น ท่านละ � ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัkงหมด ตามธรรมเนียม �� ยูโร (EUR) หรือ คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ &,��) บาท (THB) รวมไปถึง
เด็กอายุมากกว่า % ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง % ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัkงนีkท่านสามารถให้มากกว่านีkได้ตามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของท่าน 
� ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยว ประเทศสวเีดน ท่านละ ประมาณ (,N00 บาท ขึkนอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา 
และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีkขอความกรุณาลูกค้าผู้เดนิทางถือไปจ่ายในวนัที�
ยื�นเอกสาร สแกนนิkว กบัเจ้าหน้าที�ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมเีจ้าหน้าที�ไปดูแล และ อาํนวยความสะดวกในวนันัkน) 
 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที$ยว กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย �) วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ %),))) บาท ภายใน ( 

วัน หลังจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านทาํจองวนัที$ H กรุณาระเงินมดัจาํ ส่วนนี� ภายในวนัที$ N ก่อนเวลา HI.aa น. เท่านั�น โดย
ระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจาํตามเวลาที$กาํหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คที$วา่งและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั� ง กรณีที$คณะเตม็ มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz
ในการใหสิ้ทธิz ลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที$ทาํรายการจองเขา้มาตามลาํดบั เนื$องจากทุกพีเรียดทาง
บริษทัมีที$นั$งราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. นกัท่องเที$ยว กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที$เหลือทั�งหมด ครบ &))% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย () วัน กรณีนกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต์
ไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ$ง รวมไปถึง กรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่
กรณีใดๆก็ตาม รวมทัkง กรณีที�อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที$ทาํให้ทางบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาที$
กาํหนดไม่วา่กรณีใดๆกต็าม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย Na วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเที$ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั�นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์$รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนกัท่องเที$ยว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื$อน หรือ เปลี$ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายชื$อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที$บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ$ง เพื$อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั�น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนกัท่องเที$ยว ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์
หรือ เดินทางมาที$บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ$ง เพื$อลงนามดาํเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจประกอบ 
(กรณีดาํเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเกบ็เงิน หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั�งหมด พาสปอร์ต
หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที$ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น 
โดยมีเงื$อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 แจ้งยกเลิก �N วัน ขึkนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัkงหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน

ใดวันหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า NN วนั ** 
2.2 แจ้งยกเลิก (1-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที�มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า

กาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ�ม ที�เกดิขึkนจริงทัkงหมด ** 
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า (0 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิoในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัkงหมด 

** ทั�งนี�  ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที$ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที$ชาํระแลว้เนื$องจากการจดัเตรียม การจดัการนาํเที$ยวใหแ้ก่
นกัท่องเที$ยว เช่น การสาํรองที$นั$งตั�วเครื$องบิน การจองที$พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที$ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื$อนไข หรือเที$ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมดไม่วา่กรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอตัราค่าบริการนี�  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน Ma ท่าน ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที$มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนที$
กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิz ในการยกเลิก เลื$อน หรือ เปลี$ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ$มขึ�น เพื$อใหค้ณะไดอ้อก
เดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย Ha วนั ก่อนการ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดินทางสาํหรับประเทศที$ไม่มีวีซ่า และ อยา่งนอ้ย MH วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที$มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเที$ยวหรือ
เอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีที$จะชาํระค่าบริการเพิ$มจากการที$มีนกัท่องเที$ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที$ทางบริษทักาํหนดเพื$อใหค้ณะเดินทาง
ได ้ทางบริษทัยนิดีที$จะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที$ลูกคา้ดาํเนินการยื$นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ไม่คืนค่าทวัร์ที$ลูกคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ$ง 
ยกเวน้ในกรณีที$วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามที$เกิดขึ�นจริงทั�งหมด โดยคาํนึงถึง
ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบตัรโดยสารบา้งส่วน 
ส่วนใดส่วนหนึ$งได ้และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จาํเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ N-
b เดือน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์$รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ข้อมูลสําคญัเกี�ยวกับ โรงแรมที�พกั ที�ท่านควรทราบ 
1. เนื$องจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้หอ้งพกัแบบห้องเดี$ยว (Single) , ห้องพกัคู่แบบ M 

ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ N ท่าน / N เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั�น
กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ N ท่าน ซึ$งถา้ตอ้งการเขา้พกั N ท่าน อาจจะตอ้งเป็น H เตียงใหญ่ กบั H เตียงพบัเสริม 
หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น ห้องคู่ H ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี$ยว H หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิz ในการเรียกเกบ็ค่าบริการเพิ$มตามจริงที$เกิดขึ�นจากนกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื$องปรับอากาศ เนื$องจากอยูใ่นแถบที$มีอุณหภูมิตํ$า  
3. กรณีที$มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�นมากกว่ากาํหนด หรือห้องพกัเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธิz ในการปรับเปลี$ยนหรือยา้ยที$พกัเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปที$มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดิม (Traditional Building) ห้องที$เป็นห้องเดี$ยวอาจเป็นหอ้งที$มีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ$งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

ข้อมูลสําคญัเกี�ยวกับ การยื�นคาํร้องขอวซ่ีา ที�ท่านควรทราบ 
1. ผู้สมัครทุกท่าน จําเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื�นรับคําร้องขอวซ่ีา เพื�อสแกนลายนิkวมือทุกท่าน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ H{-Ma วนั ทาํการเป็นอยา่งนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย ์ในบางกรณี) 

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นสาํคญั  
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิz ในการยื$นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บกาํหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทาง

สถานทูตหรือศูนยรั์บคาํร้องขอวีซ่าเท่านั�น หากท่านไม่สะดวกมาดาํเนินการยื$นวีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึงมีความจาํเป็นตอ้งใช้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หนงัสือเดินทางเพื$อกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบา้ง ซึ$งอาจจะอยูใ่นช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ$งอาจทาํใหใ้หมี้
ผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนงัสือเดินทางอยูใ่นระหว่างการพิจารณาที$สถานทูต) ท่านจาํเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั�งแต่
ขั�นตอนการจอง หรือ ก่อนชาํระเงินมดัจาํ พร้อมแจง้วนั และ เวลาที$ท่านสะดวกจะยื$นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้
อีกครั� ง หากมีคิวยื$นว่างช่วงที$ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดาํเนินการใหดี้ที$สุดที$จะช่วยอาํนวยความสะดวกใหท่้านเป็นกรณีพิเศษ 
แต่ทั�งนี�  การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จาํเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเติม ท่านสามารถเลือกซื�อ 
N.H ควิพเิศษ (Premium) คือ การนดัหมายที$เร็วขึ�น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ�น  
N.M การยื�นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

** การบริการพเิศษนีkยงัคงใช้มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดมิทัkงหมด ** 
ประเทศที$ท่านสามารถเลือกซื�อบริการพิเศษนี�ได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝรั�งเศส สวสิเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั�น  
** สําหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษอีกครัkง อาจมีการ
เปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที$ท่านไม่สามารถยื$นวีซ่าพร้อมคณะได ้จาํเป็นตอ้งยื$นก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นงัสือเดินทางในช่วงที$ทางบริษทั
จะเริ$มดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื$อขอยื$นวีซ่า (โดยประมาณ M{-Na วนั ก่อนเดินทางเป็นอยา่งนอ้ย หรือ อาจเร็วกวา่นั�น) และ
หากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่ายที$เกิดขึ�นตามจริงทั�งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดย
เครื$องบิน (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนกาํหนด แต่วีซ่ายงัไม่ดาํเนินการ หรือ วีซ่ายงัไม่ไดรั้บการอนุมติั (อยูใ่นระหว่างการพิจารณา) 
เนื$องจากท่านดาํเนินการยื$นวีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีที$ท่านตอ้งการยื$นก่อนคณะ แต่คณะที$ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยูร่ะหวา่ง
การขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลกัฐานการพาํนกัในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนั
การเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที$ยวภาษาองักฤษ (Itinerary) ในส่วนนี�  ท่านจาํเป็นตอ้งดาํเนินการดว้ยตนเอง และ
หากทา้ยที$สุดคณะไม่สามารถเดินทางได ้ไม่วา่กรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้บัท่านไม่
วา่ส่วนใดส่วนหนึ$งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั$วไปคือ H{-Ma วนัทาํการ (ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย ์ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัจาํนวนผูส้มคัรในช่วง
นั�นๆ ซึ$ งหากอยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเที$ยว ที$มีผูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ) 

6. หลงัจากที$ผูส้มคัรไดท้าํการยื$นขอวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรทาํการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหวา่งขั�นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ดงันั�นหากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื$อเดินทาง กรุณา
แจง้เจา้หนา้ที$เป็นกรณีพิเศษ เพื$อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที$ตอ้งการใชห้นงัสือเดินทางกะทนัหนั ทาํใหต้อ้งร้องขอหนงัสือเดินทาง
กลบัคืนด่วน ระหว่างขั�นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทาํให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจาํเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นั$น
หมายถึงจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั�งหมด โดยคาํนึงถึงระยะเวลาที$เหลือก่อนเดินทางสาํหรับการพิจารณา
เป็นสาํคญัก่อนดาํเนินการ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ H ครั� ง หรือ หลายครั� ง (Multiple) ที$ยงัไม่หมดอาย ุไม่ชาํรุด และ ยงัมีวนัคงเหลือใน
กลุ่มประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคที์$วีซ่าเชงเกน้ฉบบันั�นๆออก และตอ้งการใช้
เดินทางท่องเที$ยวกบัคณะนี�  สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื$อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด 
จะตอ้งพาํนกัประเทศนั�นๆมากที$สุด มาก่อนแลว้อยา่งนอ้ยหนึ$ งครั� ง หากไม่เป็นไปตามเงื$อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิz ในการไม่รับผิดชอบเกี$ยวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายที$จะเกิดขึ�นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจาก
ด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที$ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที$สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั� ง และยงัไม่หมดอายุ จาํเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเที$ยว
เท่านั�น โดยจะตอ้งอยู่ในหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที$มีอายุคงเหลืออย่างนอ้ง b เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถึงวีซ่าชนิดที$
อนุมติัโดยระบุวนัที$สามารถพาํนกัในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่ากาํหนดที$อนุมติัในหน้าวีซ่า ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัประเทศ
ปลายทางอีกครั� ง กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที$มีการประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ให้กบัเจา้หนา้ที$ตรวจสอบเพื$อความถูกตอ้ง 
หากไม่เป็นไปตามเงื$อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ในการไม่รับผิดชอบเกี$ยวกบัความเสียหาย และ 
ค่าใชจ่้ายที$จะเกิดขึ�นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินไดเ้นื$องจากอายุหนงัสือเดินทางคงเหลือไม่
เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ 
อาจถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน
ค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ$ งขอใหท่้านใหค้วามร่วมมือในส่วนนี� เพื$อให้
การยื$นคาํร้องในครั� งต่อๆไปสะดวกมากขึ�น ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ที$สถานทูตเป็นสาํคญั 

11. การที$วีซ่าจะออกใหท้นัวนัเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี$วนั เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆไดท้ั�งสิ�น เพราะเนื$องจากมีเอกสิทธิz ทางการทูตคุม้ครองอยู ่

12. เกี�ยวกับเอกสารทางราชการที�จําเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที�ออกจากสํานักงานเขต หรือ 
อาํเภอ ที�อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณบีิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบสําคญัการหย่า กรณศูีนย์รับยื�นคําร้องขอวซ่ีา หรือ สถานทูต
ต้องการ เอกสารที�แปลเรียบร้อย จําเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านัkน ซึ�งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม 
ฉบับละ ประมาณ &,000-1,500 บาท กรณีนีk จําเป็นที�สุด สําหรับเด็กที�อายุตํ�ากว่า &� ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา 
(เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนีk ลูกค้าจําเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิoไม่สามารถชําระค่าใช้จ่ายในส่วนนีkให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จําเป็นต้องมีตราประทับ) ทาง
บริษัทยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกต ิ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

13. กรณีลูกคา้ที$จองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื$องบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซื�อตั�วเครื$องบินแยกเอง) ท่านจาํเป็นจะตอ้ง
เตรียมหลกัฐานการจอง ตั�วเครื$องบิน โรงแรมที$นอกเหนือจากคณะ ที$ท่านพาํนกัก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกนัการเดินทางให้
ครอบคลุมวนัที$ท่านเดินทาง ไป และ กลบั เพื$อใชใ้นการประกอบการยื$นขอวีซ่าให้ครบตามเงื$อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่า
กรณีใดกต็าม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื$นขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได ้โดยท่านจาํเป็นจะตอ้งยอมรับ
เงื$อนไข และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเติมเนื$องจากไม่ใช่การนดัหมายยื$นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจาํเป็นเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย
เพิ$มเติมส่วนนี�  หรือ ส่วนใดส่วนหนึ$งดว้ยตนเองทั�งหมดไม่วา่กรณีไดก้ต็าม รวมไปถึงกรณีที$ในวนันดัหมายเพื$อยื$นขอวีซ่า ท่าน
ไม่สามารถยื$นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดกต็าม ทาํใหท่้านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื$อนไขการยกเลิก
ทั�งหมด  

14. กรณีที$ท่านมีแผนการเดินทางที$จะเดินทางไปยงักลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี�  และ ท่านมีความประสงคข์อวีซ่าเชงเกน้ใหค้ร
อบคลุมวนัเดินทางในทริปสุดทา้ย ท่านจาํเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ที$ใหท้ราบตั�งแต่ขั�นตอนการจองทวัร์ รวมไปถึงแผนกวีซ่าที$
ช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับท่านอีกครั� ง ก่อนตั�งแต่ขั�นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั�ว
เครื$องบิน จาํเป็นจะตอ้งเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ตั�งแต่ขั�นตอนการขอเกบ็เอกสาร เพื$อเตรียมกรอกแบบฟอร์มใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม 
และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื$นขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได ้โดยท่านจาํเป็นจะตอ้งยอมรับเงื$อนไข (ขอ้ 
N) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเติมเนื$องจากไม่ใช่การนดัหมายยื$นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจาํเป็นเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายเพิ$มเติม
ส่วนนี�  หรือ ส่วนใดส่วนหนึ$ งดว้ยตนเองทั�งหมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีที$ในวนันดัหมายเพื$อยื$นขอวีซ่า ท่านไม่
สามารถยื$นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาํให้ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื$อนไขการยกเลิก
ทั�งหมด 

ข้อมูลสําคญัเกี�ยวกับ สายการบิน ที�ท่านควรทราบ 
1. เกี$ยวกบัที$นั$งบนเครื$องบิน เนื$องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิz ในการเลือกที$นั$ง

บนเครื$องบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามให้มากที$สุด ให้ลูกคา้ผูเ้ดินทางที$มาดว้ยกนั ไดน้ั$งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มาก
ที$สุดเท่าที$จะสามารถทาํได ้

2. กรณีที$ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั�นตอนการจอง กรณีที$แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง
กะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเพื$อชาํระกบัเมนูใหม่ที$ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื$อนไขเกี$ยวกบัการใหบ้ริการอาหารบนเครื$องแตกต่างกนั ขอใหท่้านทาํความเขา้ใจถึงวฒันธรรมประจาํ
ชาติของแต่ละสายการบินที$กาํลงัใหบ้ริการท่านอยู ่

 

เงื�อนไข และ ข้อควรทราบอื�นๆ ทั�วไป ที�ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื$อการท่องเที$ยวเท่านั�น 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. ทวัร์นี�ขอสงวนสิทธิz สาํหรับผูเ้ดินทางที$ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ� าตาล / เลือดหมู) เท่านั�น กรณีที$ท่านถือหนงัสือ
เดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ� าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมี
วตัถุประสงคเ์พื$อการท่องเที$ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื$อมโยงเกี$ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นงัสือเดินทาง
พิเศษอื$นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั$งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ 
ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที$จะเกิดขึ�นในส่วนนี�  ไม่
วา่ส่วนใดส่วนหนึ$ง 

3. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ทั�งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที$ระบุไวใ้นรายการไม่
วา่บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ไม่คืนเงินค่าบริการ
ไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื$อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื$อ เลขที$หนังสือ
เดินทาง เลขที$วีซ่า และอื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั�วเครื$องบิน ในกรณีที$นกัท่องเที$ยวหรือเอเยน่ตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนงัสือเดิน และ 
หนา้วีซ่ามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนที$เหลือทั�งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที$เดินทางจริงของประเทศที$เดินทาง ทั�งนี�  ทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที$เพิ$มขึ�นของนกัท่องเที$ยวที$ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของ
ทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความล่าชา้ เปลี$ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื$น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที$ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ$มขึ�น ในกรณีที$มีการเปลี$ยนแปลงอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื$องบิน ค่าภาษี
นํ�ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี$ยนแปลงเที$ยวบิน ฯลฯ ที$ทาํใหต้น้ทุนสูงขึ�น 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น 

9. นักท่องเที$ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุที$
เกี$ยวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัที$ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทั
จะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนที$บริษทัยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตาม
หลกัปฏิบติัเท่านั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนาํติดตวัขึ�นเครื$องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน Haa มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนัทุก
ชิ�นไม่เกิน H,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ$ งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที$ตรวจไดอ้ย่าง



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ H ใบเท่านั�น ถา้สิ$งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที$กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบินเท่านั�น 

11. สิ$งของที$มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$
โหลดใตท้อ้งเครื$องบินเท่านั�น 

12. คณะทวัร์นี�  เป็นการชาํระค่าใชจ่้ายทั�งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัที$ไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ$ ง
บางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเที$ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที$ท่านไม่ตอ้งการใช้
บริการส่วนใดส่วนหนึ$ง ไม่วา่กรณีใดกต็าม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเติมขึ�นตามมาเป็นบางกรณี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�นจริงทั�งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีที$เกิดเหตุการณ์นี� ขึ�น ไม่วา่กรณีใดกต็าม 

13. กรณีลูกคา้ที$จองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื$องบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซื�อตั�วเครื$องบินแยกเอง) ในวนัเริ$มทวัร์ (วนัที$
หนึ$ง) ท่านจาํเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านั�น ทางบริษทัไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดกต็าม กรณีที$ไฟลท์ของท่านถึง
ชา้กว่าคณะ และ ยืนยนัเดินทาง ท่านจาํเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานที$ท่องเที$ยวที$คณะอยู่ในเวลานั�นๆ 
กรณีนี�  จะมีค่าใชจ่้ายเพิ$ม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายที$ใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทั�งหมดเท่านั�น ไม่วา่กรณีใดกต็าม และ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท่้องเที$ยวเมือง หรือ สถานที$ท่องเที$ยวใดๆ สถานที$หนึ$ง 
ทุกกรณี เนื$องจากเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทั�งหมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร์ ใชเ้พื$อประกอบการโฆษณาเท่านั�น  
15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลที$มีคดีความ คาํสั$งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที$เคยรับรอง 

หรือ คํ�าประกนั หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที$กระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วนัเดินทางจริง ทางบริษทัจะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ$งไดทุ้กกรณี 

16. สาํหรับผูเ้ดินทางที$ตั�งครรภ ์จาํเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์เพื$อตรวจสอบอายคุรรภที์$แน่นอน กบั วนัที$เดินทางจริง และหากเดินทาง
ได ้ท่านจาํเป็นจะตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองจากแพทยย์ืนยนัใหเ้ดินทางได ้และแจง้รายละเอียดของอายคุรรภที์$ชดัเจน ตามกฎ
ของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายคุรรภเ์กิน M_ สปัดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครื$องบินไดทุ้กกรณี หากท่านตั�งครรภแ์ละ
ไม่แจง้ใหส้ายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิz ปฏิเสธไม่ใหท่้านเดินทาง  

 

 
การเตรียมเอกสาร เพื�อยื�นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที�ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

H.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ b เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหนา้วา่งไม่ตํ$ากวา่ M 
หนา้ (หนังสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัkน) 

2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด (.N x �.N ซม. ใบหนา้ประมาณ N ซม. จาํนวน M รูป ฉากหลงัตอ้ง
เป็นพื�นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน N เดือน ไม่ซํ� ากบัวีซ่าประเทศอื$นๆที$เคยไดรั้บ เท่านั�น  
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทัkงชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรียน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / ร้านคา้ :  

หนงัสือรับรองบริษทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายไุม่เกิน N เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจด
ทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง วนัเริ$มงาน เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื$อประเทศ ไม่จาํเป็นตอ้งระบุ
ชื$อประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ที$มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที$อยู ่
และเบอร์ติดต่ออยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที$เป็นขา้ราชการ : หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้มี) สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี$ยวกบัหนา้ที$การงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถ

เขียนแนะนาํตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทั�งนี�  อยูที่$ดุลยพินิจของเจา้หนา้ที$รับยื$นเท่านั�น  
3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมอีายุออกมาแล้วไม่เกนิ () วัน ณ วนัที�นัดยื�นวซ่ีา จดหมายต้องเป็นภาษาองักฤษและต้อง

สะกด ชื�อ-นามสกลุ ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง เท่านัkน กรณไีม่ถูกต้องเจ้าหน้าที�อาจปฏเิสธการรับยื�นได้ ** 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัkน กรุณาจดัเตรียมดงันี�  
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั N เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัkน อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ %) วนั ณ วนัที�นัดยื�นวีซ่า ** 
** ผู้ที�ประกอบอาชีพ มหีน้าที�การงาน จําเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตวัเสมอ บัญชีบริษทั สามาถใช้ประกอบการพจิารณาได้ แต่ไม่

สามารถใช้ยื�นแทนบญัชีส่วนตัวได้ ซึ�งหากมแีต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที�อาจปฏิเสธการรับยื�นได้ ** 
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 
7. สาํเนาใบเปลี$ยนชื$อ - เปลี$ยนนามสกลุ (ถา้มี) 

This image cannot currently be displayed.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

8. สาํเนาสูติบตัร (กรณผู้ีเดนิทางอายุตํ�ากว่า &� ปีบริบูรณ์) 
** เอกสารเพิ�มเติมกรณเีป็นเดก็อายุตํ�ากว่า &� ปีบริบูรณ์และ ไม่เดนิทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 
- กรณเีดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บิดาและมารดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที$ออกโดยสาํนกังาน
เขตหรืออาํเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบา้น ทั�งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 
- กรณเีดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บิดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที$ออกโดยสาํนกังานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณเีดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที$ออกโดยสาํนกังานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.&�) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ$ง 
- สาํเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 
- สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 

* กรณรัีบรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จําเป็นต้องเกี�ยวข้องกนัทางสายเลือดเท่านัkน บิดา , มารดา , บุตร , พี� , น้อง , สามี , 
ภรรยา สามารถอ้างองิได้จากทะเบยีนบ้าน ทะเบียนสมรส จําเป็นต้องแนบสําเนามาด้วย และจําเป็นต้องยื�นเอกสารสําคญัดงันีk * 
- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัkน โดยระบุชื�อเจ้าของบญัชี (ผู้รับรอง) ยนืยนั

รับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จาํเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน %) วนั ณ วนัที�นัดยื�นวีซ่า ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้
ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั N  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัkน อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ %) วนั ณ วนัที�นัดยื�นวีซ่า ** 
** จําเป็นต้องใช้ทัkงผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดกต็าม หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไข เจ้าหน้าที�อาจปฏเิสธการรับยื�นได้ ** 
** หลกัฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบญัชีเดยีวกนัเท่านัkน เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบญัชีเดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื$ออา้งอิงความสมัพนัธ์ อาทิ สาํเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํร้องขอวซ่ีาท่องเที�ยวเชงเก้น ประเทศสวเีดน 

สถานที�ยื�นคาํร้องวีซ่า : ศูนย์ยื�นคาํร้องขอวซ่ีา VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนดีk ออฟฟิศ ชัkน %� 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้รี H ชั$วโมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที$ สถานีนานา ทางออกที� ( เป็นการเดินทางที$สะดวกที$สุด 
ซอย สุขมุวิท 13 เขา้ซอยมาประมาณ Haa เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
ขวามือ สงัเกตไดง่้าย จุดนบัพบบริเวณชั�น H ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


