
  

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 
21.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทวัร์ให้ค  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมือง
สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า 
เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์                                                           (-/L/D) 

01.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Thai Airways 
เที่ยวบินที่ TG960 (เที่ยวบินตรง)  



  

 
 
 

 
  

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 
 
 
 

 
07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นเมือง
หลวงท่ีงดงามท่ีสุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทั้งหมด จนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” 
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้มด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) 
งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนน ้ า ท าให้เมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก  
น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพื่อบนัทึกภาพของเมืองสต็อคโฮลม์จากมุมที่สวย
ท่ีสุดชมวิวสวยของตวัเมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ที่ห้อมลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก  
น าท่าน ผ่านชม สถานที่ส าคญั อาทิ พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง (Medieval Museum), มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม (The 
Cathedral of Stockholm) และ โอเปร่า เฮ้าส์ (Opera Houses) เป็นตน้ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
  

 น าท่าน เข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม (City Hall of Stockholm) ที่ใชเ้วลาสร้างนานถึง 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ใน
ปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของประเทศสวีเดน ช่ือ เรกนาร์ ออสตเ์บิร์ก (Ragnar Ostberg) สร้างดว้ยอิฐแดง
กว่า 8 ลา้นก้อน และมุงหลงัคาด้วยหินโมเสค ได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างมาจากปราสาทสไตล์เรอเนสซองค์
ของประเทศอิตาลี จึงได้ออกแบบให้ศาลาว่าการเมืองแห่งน้ีมีลานกลางเพ่ิมเขา้มาสองลานคือ บอร์การ์การ์เด้น 
(Borgargarden) และ บลูฮอลล ์(Blue Hall) ในทุกๆ วนัที่ 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไ้ด้รับ
รางวลัโนเบล (Nobel Prize) ภายใน ห้องโถงใหญ่  (Golden Hall Room) ที่ประดับประดาด้วยหินโมเสคแก้วและ
ทองค ากว่า 18 ลา้นช้ิน เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของประเทศสวีเดนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 9 จนถึงช่วง
ทศวรรษที่ 1920 ภาพ “ราชินีแห่งทะเลสาบมาลาเร็น” คือภาพจ าลองของเมืองสต็อคโฮลม์โดยเป็นรูปสตรีนัง่อยู่บน
บัลลังก์ บริเวณด้านข้างท่านจะได้พบกับรูปป้ันอาคารท่ีน่าสนใจอีกมากมายทั่วโลก ภายในประกอบด้วย ห้อง
ประชุมสภาเมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm City Council Meeting Room) คือ สถานที่จดัประชุมของสมาชิกสภา
เมืองสต็อคโฮลม์ 101 ท่าน เดอะวอลท์ออฟเดอะฮันเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยู่ที่ดา้นล่างของหอคอย
สูง 106 เมตร บริเวณเพดานประกอบดว้ยช่องเก็บของเล็กๆ 100 ช่อง ผนังในห้องรูปไข่ (Wall in the Oval Room) 
ตกแต่งด้วยผา้ม่านท่ีทอขึ้นมาตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 17 ในเมืองโบเวส์ ประเทศฝรั่งเศส และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
โบราณวตัถุเหล่าน้ี จึงห้ามไม่ให้มีการใช้แผลชถ่ายภาพในห้องน้ี และในวนัเสาร์จะมีการจดังานแต่งงานขึ้นท่ีน่ี 
ปร้ินซ์แกลลอร่ี (Prince Gallery) ท่านสามารถรับชมทิวทศัน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝ่ังของเมืองสต็อค
โฮลม์ได ้ส่วนอีกดา้นของห้องท่านจะไดพ้บภาพแบบเดียวกนัจากภาพวาดฝีพระหัตถข์องเจา้ชายยูเจน ภายในมีเสาสี
ด าท าจากหินไดอะเบส ส่วนบริเวณช่องหนา้ต่างท่ีหันเขา้หาผืนน ้ าจะมีประติมากรรมนูนรูปตวัละครชายหญิงจาก
ต านานคลาสสิคของชาวนอร์ดิกอยู่ ห้องทรีคราวน์แชมเบอร์ (The Three Crown Chamber Room) ท่านจะได้
สัมผสักับความพล้ิวไหวของเส้นไหมและเส้นใยสีเงินท่ีงดงามบนผนงันอกจากน้ีบนผนงัดา้นหน่ึงยงัมีภาพวาดฝา
ผนงัรูปทิวทศัน์ของเมืองสต็อคโฮลม์ประดบัอยู่ ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณี
ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ** 
น าท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจาก
สามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยช้ิน เรือ
วาซาเป็นทรัพยส์มบตัิทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑ์
ประกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เกี่ยวกบัเรือวาซา พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจมากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภณัฑ์ทั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของ
การเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทน
เรียบร้อยแล้วทั้งหมด ** 
 



  

 
 
 

 
  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Best Western Jarva Stockholm, Stockholm, Sweden หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สาม เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่

แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมืองคาร์ลสตัด - ศาลากลางประจ าเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่แห่งเมือง
คาร์ลสตัด                     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกบัภาพวาดปัจจุบนัยงั
ท้ิงร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกล่ินอายของศตวรรษท่ี 17 ทั้งบา้นเรือน ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความสวยงาม
ในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ที่เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟ 
ร้านหนงัสือ และยงัเป็นท่ีตั้งของ ผ่านชม พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm Palace) เป็นที่ประทบั
อย่างเป็นทางการของพระราชวงศส์วีเดน เป็นหน่ึงในพระราชวงัท่ีงดงามมากท่ีสุดในบรรดาพระราชวงัทั้งหมดของ
ทวีปยุโรป ลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีห้องต่างๆ รวมกัน 608 ห้อง 
ซ่ึงเปิดให้ประชาชนเขา้เยี่ยมชมไดต้ลอดทั้งปี ในบรรดาห้องต่างๆส่วนท่ีเป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ ห้องพระคลงัวิหารหลวง 
ห้องโถงว่าการของรัฐ ห้องพกัของขุนนาง ล าดบัต่างๆ และ พิพิธภณัฑโ์บราณสถานกุสตาฟท่ี 3 ชมการผลดัเปล่ียน
เวรยามประจ าวนัของกองทหารรักษาพระองคซ่ึ์งจะเกิดขึ้นในเวลาก่อนเท่ียงของทุกวนั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 



  

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ 
ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมือง
ออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษตัริยค์าร์ลท่ี 9 (Karl IX) ในปี 
ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด 
(Cathedral of Karlstad), จัตุรัสใจกลางเมืองคาร์ลสตัด (Town Square of Karlstad), ศาลากลางประจ าเมืองคาร์ลส
ตัด (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเก่าแก่แห่งเมืองคาร์ลสตัด (Ancient Stone Bridge of Karlstad) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าคณะเข้าสู่ที่พกั Good Morning Karlstad (EX. Ibis), Karlstad, Sweden หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
  

วันที่ส่ี เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคล
เลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวงแห่งเมืองออสโล - อาคารรัฐสภาแห่งเมืองออสโล        (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ 
(Norway) ได้ถูกสถาปนาเมื่อประมาณ  60 ปี ท่ีผ่านมาน้ี ครั้ งสมัยท่ีประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของประเทศ
เดนมาร์กนั้น ประเทศนอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึง 2 ครั้ ง จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมืองเบอร์เกน้ จนกระทัง่ยา้ยมา
เป็นเมืองออสโลในปัจจุบนั เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวกิ้ง
โบราณซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฮร์ เมืองออสโลเป็นเมือง
หลวงท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ตั้งอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างทางท่านจะไดพ้บ
กบัสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ เป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์อนัหาชมไดย้าก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้
เห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโน
ลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานที่แข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดู
หนาวท่ีปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช้เป็นสถานท่ีชุมนุมแข่งขนัของนักเล่นสกีทั้งโลกท่ีน่ี สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมได้
เกือบหน่ึงแสนคน  



  

 
 
 

 
  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งนดัพบปะ ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์ของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีมาเยือนประเทศนอร์เวย ์ตั้งอยู่กลางเมืองออสโล มี
สินคา้ทุกส่ิงอย่างท่ีท่านปรารถนาให้ไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก ของขวญั สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑจ์าก
ขนสัตว์ น ้ ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพ้ืนบ้านของ
ประเทศนอร์เวย ์เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ บริเวณเดียวกนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัไม่ว่าจะเป็น พระราชวัง
หลวงแห่งเมืองออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซ่ึงเป็นที่ประทบัของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนัและ อาคารรัฐสภาแห่ง
เมืองออสโล (Storting Building) เป็นตน้ 

** อิสระอาหารค ่า เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า ** 
 น าคณะเข้าสู่ที่พกั Thon Hotel Oslofjord, Skjetten, Norway หรือเทียบเท่า 
** ค าแนะน า ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรับค้างคืนบนเรือส าราญ 1 คืน (ในคืนวัน
พรุ่งนี้) เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน ** 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ห้า เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ - ล่องเรือส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ 

เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก             (B/L/D)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคญัของเหล่านกัรบไวกิ้งเม่ือครั้ งท่ีเคย
รุ่งเรืองในอดีต จดัแสดงเกี่ยวกบัเรือไวกิ้งท่ีสร้างจากไมใ้นยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆเมืองออสโล ฟย
อร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเกี่ยวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิ้ง
เรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเร่ืองของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ 



  

 
 
 

 
  

จนมีค ากล่าวว่าถา้ไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือส าราญ เพื่อ ล่องเรือส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) 
ท่ีพรั่งพร้อมไปดว้ยร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้องซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกแบบครบครัน  
** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรับค้างคืนบนเรือส าราญ 1 คืน เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของท่าน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
  

 
......... น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผ่านน่านน ้าสแกนดิเนเวีย  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร บนเรือส าราญ DFDS พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก บนเรือส าราญ DFDS ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเท่า  
** ห้องพักชนิดปกติบนเรือส าราญ คือห้องที่ไม่มีหน้าต่าง กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิวทะเล  (Sea View Cabin) 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท 
โดยช าระค่าบริการส่วนนี้ทันทีที่ห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่ห้องพักแบบปกติ ( Inside 
Cabin) เต็ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจ าเป็นต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้กับราคา
ค่าทัวร์ (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริงกับผู้ เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัท
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก เมืองโคเปนเฮเกน - น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปป้ันเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก 
หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - ถนนสต
รอยก์เกท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - ท่าเรือนูฮาวน์                         (B/L/-)  

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

หน่ึงของยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษท่ี 10 และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ได้รับฉายาว่าเป็น 
“สวรรค์แห่งเมืองท่า และดินแดนแห่งเทพนิยายรักอมตะ” เมืองน้ีเป็นแรงบลัดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลก



  

 
 
 

 
  

ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน (Hans Christian Andersen) ผูส้ร้างสรรคนิ์ยาย เจา้หญิงเงือกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ีด
ไฟ ลูกเป็ดขี้ เหร่ท่ีผูค้นทัว่โลกต่างรู้จกั 
น าท่านเดินทางสู่ น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ยธารน ้าตกท่ี
ไหลริน ซ่ึงตั้งอยู่ด้านหนา้ท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต านานเล่าว่าราชินีเกฟิออนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าผูท้รง
อิทธิฤทธ์ิ ให้กอบกู้ชาติบา้นเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทั้งส่ีของพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพ่ือช่วยกันไถ
พ้ืนดินจนกลายเป็นแผ่นดินเมืองเดนมาร์กในปัจจุบัน ต่อมาชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและ
พระโอรสทั้งส่ีพระองคไ์วเ้พ่ือเป็นเกียรติและเพ่ือเป็นการระลึกถึง 
น าท่านเดินทางสู่ รูปป้ันเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตั้ งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าว
โคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นของขวญัแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวนัที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล จาค็อบ
เซน บุตรชายของผูก้่อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต์ เร่ือง The Little Mermaid 
ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจา้งศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาป้ัน
รูปเงือกนอ้ยน้ี โดยน าแบบใบหนา้มาจากนกัเตน้บลัเลตช่ื์อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยน าแบบมา
จากภรรยาของตวัเขาเอง รูปป้ันเงือกนอ้ยน้ีนัง่อยู่บนกอ้นหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น ้าหนกัประมาณ 
175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได้สัมผสักบัความผ่อนคลาย ฟังเสียงร้องของนกนางนวลและชม
เรือส าราญท่ีจอดเทียบท่าอยู่ และที่น่ีไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยในแต่ละปีจะมีนกัท่องเที่ยวมากกว่า 
1 ลา้นคนมาเท่ียว เพ่ือเก็บภาพคู่กบัรูปป้ันเงือกนอ้ยนบัเป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว (Amalienborg Palace) 
ปัจจุบันพระราชวังแห่งน้ีย ังเป็นสถานท่ีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก นอกจากจะได้ชม
สถาปัตยกรรมอนังดงามภายนอกสไตลร็์อกโคโคแลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยามหน้าวงัทุก



  

 
 
 

 
  

วนั พระราชวงัตั้งอยู่ริมน ้าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นเม่ือกลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระ
การครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นที่พ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว หลังจาก ที่
พระราชวงัคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึงได้ขอซ้ือพระราชวงัแห่งน้ีไว ้
และไดย้า้ยเขา้มาอาศยัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา กษตัริย ์พระราชินี และบุตรของราชวงศไ์ดอ้าศยัอยู่ภายในพระราชวงัแห่ง
น้ีทั้ง 4 อาคาร ตั้งโดดเด่นเป็นศูนยก์ลางท่ีงดงามมากท่ีสุดในทวีปยุโรป แมรู้ปลกัษณ์ภายนอกของพระราชวงัทั้ง 4 มี
ลกัษณะที่เหมือนกนั แต่ภายในพระราชวงัแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกนัไปตามรสนิยมของผูอ้าศยัเดิม แต่ละห้อง
ไดต้กแต่งอย่างหรูหราท่ีสุด ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ียงัคงใชเ้ป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 
และราชวงศ์เดนมาร์กอยู่ ซ่ึงบางส่วนของพระราชวงัเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม และยงัเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจดัแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับอัญมณี ส่ิงประดิษฐ์อ่ืนๆ และ
เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ที่มีการเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยงัมีรูปป้ันขนาดใหญ่ของพระเจา้
เฟรเดอริกท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างพระราชวงัทั้ง 4 หลงั ซ่ึงว่ากนัว่า เป็นรูปป้ันทรงมา้ท่ีสวยงามท่ีสุดของโลกอีกดว้ย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน เข้าชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวงัที่ตกแต่งดว้ย
ศิลปะแบบดัตช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมยัพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมที่พระองค์ภาคภูมิใจ 
เพราะนอกจากความงามของตวัตึกภายนอกและภายในที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยวตัถุท่ีล ้าค่ามากมายแลว้ ยงัมี
พิพิธภณัฑใ์นบริเวณชั้นใตด้ิน ใชเ้ป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์ก
อีกดว้ย ซ่ึงในอดีตพระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างเพ่ือจุดประสงค์ใช้ในการพ านกัพกัร้อนของเช้ือพระวงศ์ในสมยันั้น ทั้ง



  

 
 
 

 
  

ยงัเคยถูกวางเพลิงจากกองทพัองักฤษถึง 2 ครั้ งในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศ์เดนมาร์ก ได้บูรณะขึ้นมาใหม่
ให้สวยงามดัง่ปัจจุบนั เม่ือเดินออกไปดา้นนอกก าแพงของตวัพระราชวงั จะไดพ้บและเพลิดเพลินกับพ้ืนหญา้เขียว
ชอุ่มและทางเดินใตร่้มเงา นั่นก็คือ สวนคิงส์การ์เด้น ท่ีอยู่รอบปราสาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ให้ชาว
โคเปนเฮเกนได้พกัผ่อน และท ากิจกรรมต่างๆในวนัหยุด  ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นส าคัญ ** 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวงัคริสเตียน
บอร์กคือพระราชวงัซ่ึงเป็นที่ประทบัของพระราชสันตติวงศ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แห่งประเทศ
เดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีถูกใช้เป็นท่ีท าการรัฐสภา โดยเป็นสถานท่ีเพียงแห่งเดียวในโลกท่ีมี 3 
หน่วยงานราชการในท่ีแห่งเดียวกนั นัน่คือ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบญัญตัิ และอ านาจตุลาการ แต่บางส่วนของท่ีน่ี
ก็ยงัคงถูกใช้ส าหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น ห้องรับแขกของราชวงศ์ เป็นต้น รวมทั้งบางส่วนยงัเปิดให้
นกัท่องเที่ยวที่สนใจไดเ้ขา้มาชม 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนช้อปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจาก ศาลาว่า
การเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค  าว่า “สตรอยก์เกท” ไดถู้กตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินแห่งน้ี 
ซ่ึงแปลว่า การเดินเล่น โดยใชต้ั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade 
, Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถูกประกาศให้เป็นเขต
ปลอดรถยนต์ตั้งแต่ปี 1962 แต่ในช่วงแรก เจ้าของกิจการหลายรายไม่เห็นด้วยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็น
ผลเสียต่อธุรกิจ แต่ท าให้ทุกวนัน้ีผูค้นไดเ้ดินอย่างสนุกและสะดวกสบาย ท่ีน่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อ
วนั เรียงรายไปด้วยร้านคา้ท่ีมีคุณภาพ มีตั้งแต่สินคา้ราคาถูกไปจนถึงสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก 
อาทิ หลุยส์วิตตอง, ชาแนล, ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวิสฯ, พอร์ซเลน เป็นตน้ มีร้านอาหารมากมาย แถมยงัมี
นกัดนตรีริมทางท่ีมาช่วยบรรเลงเพลงให้ความบนัเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดร้ับการขนาน
นามจากคนทัว่โลกว่าเป็นเมืองจกัรยาน ประชากรเกินคร่ึงใช้จกัรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เหตุผลส าคญัคือ
รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีสร้างมลพิษแก่ส่ิงแวดล้อม 
จึงออกแบบผงัเมือง เพ่ือรองรับนกัป่ันและคนเดินเทา้ ให้ไดร้ับความสะดวกและปลอดภยัมากท่ีสุด บริเวณเดียวกัน 
เป็นท่ีตั้งของ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn Pier) เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่
ริมฝ่ังตะวนัออกของตวัเมือง ตามประวตัิไดก้ล่าวไวว้่า พระเจา้เฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับส่ังให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมือง
หลวง เพ่ือให้สะดวกง่ายต่อการขนยา้ยสินคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณิชยส์ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ใน
สมยัก่อนพ้ืนท่ีริมน ้าย่านน้ีทรุดโทรมมาก เรียกว่าเป็นจุดเส่ือมโทรมของเมืองเลยก็ว่าได ้แต่ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็น
แหล่งความบนัเทิงอนัทนัสมยั เต็มไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงั ผบั บาร์ และร้านขายของท่ีระลึกที่สวยงาม รายลอ้มไป
ดว้ยตึกสีสันสดใสมากมาย พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเดนมาร์กไดส้งวนพ้ืนท่ีบางส่วนไวเ้ป็นท่าจอดเรือเก่าแก่ เรือใบ และ



  

 
 
 

 
  

เรือสินคา้โบราณ มีหลายล าท่ียงัคงใชง้านอยู่ และไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดี ถูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสอง
ขา้งฝ่ังแม่น ้ า และยงัมีสมอเรือขนาดใหญ่ท่ีไดถู้กน าไปใช้กับเรือรบ ตั้งอยู่เป็นอนุสรณ์เพ่ือระลึกถึงกลุ่มชาวทหาร 
และลูกเรือที่เสียสละกว่า 1,700 รายในสมยัสงครามโลกครั้ งท่ี 2 อีกดว้ย 

** อิสระอาหารค ่า เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า ** 
 น าคณะเข้าสู่ที่พกั Zleep Hotel Copenhagen, Copenhagen, Denmark หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด เมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้ท่านมีเวลาใน
การท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

14.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เที่ยวบิน
ที ่TG951 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 

วันที่แปด  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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



  

 
 
 

 
  

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมเีตียง 
(เดก็อายุไม่
เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มี
เตียง 

(เดก็อายุไม่
เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวม 
ต๋ัว 

07 - 14 เมษายน 2563 
(13 14 เม.ย. วันสงกรานต์) 

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

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

08 - 15 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน

สงกรานต์) 

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

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

12 - 19 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน

สงกรานต์) 

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

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วันแรงงาน / 04 
พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 
พ.ค. วันวิสาขบชูา) 

01MAY 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 2563 
(04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 
06 พ.ค. วันวิสาขบชูา) 

03MAY TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
08MAY TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

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

09 - 16 พฤษภาคม 2563 
10MAY TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 

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



  

 
 
 

 
  

(01 พ.ค. วันแรงงาน / 04 
พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 
พ.ค. วันวิสาขบชูา) 

15MAY TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2563 
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

28MAY 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 

30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 2563 
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

31MAY TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
05JUN TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

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

02 - 09 มิถุนายน 2563 
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

03JUN TG960 BKK-ARN 
01.10-07.00 
08JUN TG951 CPH-BKK 
14.25-06.00+1 

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

13 - 20 มิถุนายน 2563 

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 2563 

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 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ (หากมี) ** 
 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 
ส าหรับการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพือ่ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันท าการ (บาง
กรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนญุาต
ใช้หนงัสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพิจารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะ
ปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนงัสือเดนิทางคนืท่านภายใน 3-5 วันท าการ เป็นอย่างน้อย ในล าดับต่อไป จากนั้นระยะเวลา



  

 
 
 

 
  

คงเหลือก่อนวนัเดินทางไม่เพียงพอส าหรับยื่นวีซ่าคร้ังใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเง่ือนไข ทุกกรณี และ หากท่านให้
ทางบริษัทด าเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถงึ กรณีที่ท่านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื่อด าเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รับวี

ซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ทุกกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วนั ก็ตาม ** 
 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 
 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
บัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมผีู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพือ่ให้คณะได้ออกเดนิทาง ตาม

ความต้องการ) ** 
 

** กรณีผู้เดนิทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่ว่าม้ือใด
ม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากร้านอาหารแต่ละร้าน
จะมีข้อจ ากัดเร่ืองของวัตถุดบิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผดัผัก ข้าวผดั และ บะหมี่กึง่ส าเร็จรูป 
เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะส่ังเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดนิทางจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  

 

** ร้านค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ หากมีโปรแกรมที่สถานทีด่ังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ 
ทางบริษัทอาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรับเปลีย่นได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคนืค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี เน่ืองจากเง่ือนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วง
วันเดนิทางที่จะต้องเป็นไปตามก าหนดการเท่านั้น ** 

 

** การเดนิทางท่องเที่ยวในทวปียุโรปส่วนใหญ่ จ าเป็นจะต้องเดินเท้าเพือ่เข้าถงึสถานที่บางจุด และ อาจเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกล
จากจุดที่รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที่สามารถเดินได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อม

ส าหรับการเดินทาง เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผู้เดนิทางเอง รวมถึงผู้เดินทางสูงอายุ และ ผู้โดยสารทีใ่ช้รถเข็น ท่านจ าเป็นจะต้องมีผู้
ร่วมเดินทางด้วย เพือ่คอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานทีบ่างจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี ** 
 

** ทางบริษทัขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอยีดทกุข้อ ** 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
  

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง หรือ 
อพัเกรดได ้
 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลง
ใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละช้ิน ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 
ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพกั 3 ท่าน Triple 
ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ ง  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  กรณีตอ้งการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ (กรุณา
สอบถามอตัราค่าบริการจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกครั้ ง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 6 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 



  

 
 
 

 
  

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 48 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึง
เด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
และ ค่าธรรมเนยีมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวนัที่
ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าทีข่องบริษัท โดยทางบริษทัจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนันั้น) 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 

วัน หลังจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทาง
บริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์
ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า  ที่ท าให้ทางบริษทัไม่ได้รับเงินตามเวลาที่
ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั ให้ถือว่านกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนกัท่องเที่ยว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนกัท่องเที่ยว ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ 
(กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ต
หนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น 
โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



  

 
 
 

 
  

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน
ใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า
ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะไดอ้อก
เดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นตทุ์กท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทาง
ได ้ทางบริษทัยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบตัรโดยสารบา้งส่วน 
ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-
6 เดือน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 
 

ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว  (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 2 

ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้น
กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม 
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  



  

 
 
 

 
  

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือห้องพกัเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยท่ีพกัเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต 
และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกับ การยื่นค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 
1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค าร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย ์ในบางกรณี) 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคญั  
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทาง

สถานทูตหรือศูนยร์ับค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้
หนงัสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซ่ึงอาจท าให้ให้มี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั้งแต่
ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า พร้อมแจง้วนั และ เวลาท่ีท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้
อีกครั้ ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ 
แต่ทั้งน้ี การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือ 
3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนดัหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ไดแ้ก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั้น  
** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร้ัง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นงัสือเดินทางในช่วงท่ีทางบริษทั
จะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านั้น) และ
หากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดย
เคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายงัไม่ด าเนินการ หรือ วีซ่ายงัไม่ได้รับการอนุมตัิ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) 
เน่ืองจากท่านด าเนินการยื่นวีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีที่ท่านตอ้งการยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหว่าง
การขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลกัฐานการพ านกัในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนั
การเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาองักฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และ
หากทา้ยท่ีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับท่านไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทุกกรณี  



  

 
 
 

 
  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย ์ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัจ านวนผูส้มคัรในช่วง
นั้นๆ ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกติ) 

6. หลงัจากที่ผูส้มคัรไดท้ าการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผูส้มคัรท าการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ดงันั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพ่ือเดินทาง กรุณา
แจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นงัสือเดินทางกะทนัหัน ท าให้ตอ้งร้องขอหนงัสือเดินทาง
กลบัคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นัน่หมายถึง
จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือก่อนเดินทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคญั
ก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกว่า 1 ครั้ ง หรือ หลายครั้ ง (Multiple) ที่ยงัไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมีวนัคงเหลือใน
กลุ่มประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใช้เขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคท่ี์วีซ่าเชงเก้นฉบบันั้นๆออก และตอ้งการใช้
เดินทางท่องเท่ียวกบัคณะน้ี สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแลว้ตามเง่ือนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด 
จะตอ้งพ านักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มาก่อนแลว้อย่างน้อยหน่ึงครั้ ง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจาก
ด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกได้หลายครั้ ง และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยว
เท่านั้น โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถึงวีซ่าชนิดท่ี
อนุมตัิโดยระบุวนัท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเก้น จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนุมตัิในหน้าวีซ่า ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับประเทศ
ปลายทางอีกครั้ ง กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ท่ีมีการประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ให้กบัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง 
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่
เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

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

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนน้ีเพ่ือให้
การยื่นค าร้องในครั้ งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสถานทูตเป็นส าคญั 

11. การที่วีซ่าจะออกให้ทนัวนัเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วนั เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆไดท้ั้งส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากส านักงานเขต หรือ  
อ าเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่าร้าง , ใบส าคัญการหย่า กรณีศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูต



  

 
 
 

 
  

ต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา 
(เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ าเป็นต้องมีตราประทับ) ทาง
บริษัทยินดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ  

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้ง
เตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพ านกัก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกนัการเดินทางให้
ครอบคลุมวนัที่ท่านเดินทาง ไป และ กลบั เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับ
เง่ือนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย
เพ่ิมเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันดัหมายเพ่ือยื่นขอวีซ่า ท่าน
ไม่สามารถยื่นขอได ้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิก
ทั้งหมด  

14. กรณีท่ีท่านมีแผนการเดินทางท่ีจะเดินทางไปยงักลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะน้ี และ ท่านมีความประสงคข์อวีซ่าเชงเกน้ให้คร
อบคลุมวนัเดินทางในทริปสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีให้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร์ รวมไปถึงแผนกวีซ่าท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับท่านอีกครั้ ง ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว
เคร่ืองบิน จ าเป็นจะตอ้งเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอร์มให้ถูกตอ้ง ครอบคลุม 
และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได ้ โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข (ขอ้ 
3) และ หากมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนดัหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม
ส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซ่า ท่านไม่
สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าให้ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิก
ทั้งหมด 

ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกบัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่

บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลูกคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาด้วยกนั ได้นั่งด้วยกนั หรือ ใกลก้ันให้มาก
ที่สุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง
กะทนัหัน อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกบัการให้บริการอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกนั ขอให้ท่านท าความเขา้ใจถึงวฒันธรรมประจ า
ชาติของแต่ละสายการบินที่ก าลงัให้บริการท่านอยู่ 
 

 



  

 
 
 

 
  

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้ าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมี
วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ 
ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในส่วนน้ี ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่
ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ 
หนา้วีซ่ามาให้กบัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดของ
ทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษี
น ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้ตน้ทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เกี่ยวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภยัที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทั
จะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนที่บริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตาม
หลกัปฏิบตัิเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง



  

 
 
 

 
  

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษทัท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึง
บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใช้
บริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร์ (วนัท่ี
หน่ึง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านั้น ทางบริษทัไม่สามารถให้คณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลท์ของท่านถึง
ช้ากว่าคณะ และ ยืนยนัเดินทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลานั้นๆ 
กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง 
ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร์ ใชเ้พื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น  
15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีมีคดีความ ค  าส่ังศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีท่ีเคยรับรอง 

หรือ ค  ้าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วนัเดินทางจริง ทางบริษทัจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงไดทุ้กกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีตั้งครรภ ์ จ าเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์ เพ่ือตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กบั วนัที่เดินทางจริง และหากเดินทาง
ได้ ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองจากแพทยย์ืนยนัให้เดินทางได ้และแจ้งรายละเอียดของอายุครรภท์ี่ชัดเจน ตามกฎ
ของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภเ์กิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทุ้กกรณี หากท่านตั้งครรภแ์ละ
ไม่แจง้ให้สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธ์ิปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
  

การเตรียมเอกสาร เพือ่ยืน่ค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 
1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 

หนา้ (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้ง

เป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ากบัวีซ่าประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดร้ับ เท่านั้น  
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / ร้านคา้ :  

หนงัสือรับรองบริษทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจด
ทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุ
ช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที่อยู่ 
และเบอร์ติดต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัหนา้ท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถ

เขียนแนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทั้งน้ี อยู่ท่ีดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรับยื่นเท่านั้น  
3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  
** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นดัยืน่วีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้อง

สะกด ช่ือ-นามสกุล ให้ถกูต้องตามหน้าหนงัสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าทีอ่าจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  
** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันทีน่ัดยืน่วีซ่า ** 
** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าทีก่ารงาน จ าเป็นจะต้องมีบญัชีส่วนตัวเสมอ บญัชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่

สามารถใช้ยืน่แทนบญัชีส่วนตัวได้ ซ่ึงหากมแีต่บญัชีบริษทั เจ้าหน้าทีอ่าจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 
7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 
8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 



  

 
 
 

 
  

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบดิามารดา  
หรือเดนิทางพร้อมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านกังาน
เขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยนิยอมให้บตุรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 
- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

* กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเกีย่วข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, น้อง , สามี , 
ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบยีนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย และจ าเป็นต้องยื่นเอกสารส าคัญดงันี้ * 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบช่ืุอเจ้าของบญัชี (ผู้รับรอง) ยืนยนั
รับรองให้กบัผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นดัยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผู้ถกูรับรอง ให้
ถูกต้องตามหน้าหนงัสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันทีน่ัดยืน่วีซ่า ** 
** จ าเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 
** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบญัชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออา้งอิงความสัมพนัธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
  

แผนทีก่ารเดนิทาง เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 
สถานที่ยืน่ค าร้องวีซ่า : ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่า VFS ประเทศสวีเดน  อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้รี 1 ชัว่โมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงท่ี สถานีนานา ทางออกที่ 3 เป็นการเดินทางท่ีสะดวกที่สุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 
ขวามือ สังเกตไดง่้าย จุดนบัพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


