
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                       (-/-/-) 

17.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ

สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.55 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที�ยวบนิที� 

QR833     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 

วนัที�สอง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ 

ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ - อาคารรฐัสภา - พพิธิภณัฑใ์นยุคกลาง - มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ - โอเปรา่ 

เฮา้ส ์- เนนิเขาฟยลักาทนั - ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์                          (-/-/D) 

00.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 

02.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ Qatar Airways 

เที�ยวบนิที� QR169      

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 



 
07.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง ** 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นเมอืงหลวง

อันงดงามที�สุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยีทั �งหมด จนไดร้ับขนานนามวา่ “ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย

ใหญ ่14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมอืงที�ตั �งอยู่บนพื�นนํ�า ทําใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ผา่นชม สถานที�สําคัญ อาท ิอาคาร

รฐัสภา , พพิธิภณัฑใ์นยคุกลาง , มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ , โอเปรา่ เฮา้ส ์เป็นตน้ 

นําท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิบน เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพื�อบันทกึภาพของเมอืงสต็อคโฮลม์จากมุมที�สวยที�สุด

ชมววิสวยของตัวเมอืงที�ตั �งอยูบ่นเกาะใหญ ่14 เกาะ ที�หอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตคิ  

ท่านเดนิทางสู่ ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) เพื�อถ่ายรปูดา้นนอก ซึ�งใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนิกชื�อดังของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค 

สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที� 10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมีพธิีเลี�ยงรับรองผูไ้ดร้ับรางวัลโนเบล (Nobel 

Prize) ภายในหอ้งโถงใหญโ่กลเดน้ ฮอลล ์(Golden Hall) ที�ประดับประดาดว้ยหนิโมเสคทองคํากวา่ 18 ลา้นชิ�น 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรอืที�ถูกกูข้ ึ�นมาในศตวรรษที� 17 เนื�องจากสามารถ

รักษาชิ�นส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิ�น เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัติ

ทางศลิปะที�โดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�สําคัญที�สุดแห่งหนึ�งในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการที�เกี�ยวขอ้งกับ

เรอืลํานี�  9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กี�ยวกับเรอืวาซา  พพิธิภัณฑแ์ห่งนี�ดงึดดูนักท่องเที�ยวไดม้ากที�สุด ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์น

สแกนดเินเวยีนํา  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Scandic Jarva Krog Scandic Infra City , Stockholm , Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัที�สาม เมอืงสต็อคโฮลม์ - ย่านเมอืงเก่ากมัลา สแตน - พระราชวงัหลวง - เมอืงคารส์ตดั - โบสถใ์หญ่ของเมอืงคารล์สตดั -   

จตัรุสัใจกลางเมอืง - ศาลากลางประจาํเมอืงคารล์สตดั - สะพานหนิเกา่แก ่                                                   (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ผ่านชม ย่านเมอืงเก่ากมัลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ที�สุดและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิ�ง

รอ่งรอยแห่งความเป็นเมอืงแห่งยุคกลาง มกีลิ�นอายของศตวรรษที� 17 ทั �งบา้นเรอืนสิ�งปลูกสรา้งที�มคีวามสวยงามในรูปแบบงาน

สถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเช่นเดยีวกับเสน่หข์องตรอกซอกซอยต่างๆ ที�เรยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ และรา้นหนังสอืต่างๆ และยัง

เป็นที�ตั �งของ พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นที�ประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดนและเป็นหนึ�งใน

พระราชวังที�งดงามมากที�สุดในบรรดาพระราชวังทั �งหมดของยุโรปลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 

1754 ภายใน มหีอ้งต่างๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึ�งเปิดใหป้ระชาชนเขา้เยี�ยมชมไดต้ลอดทั �งปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนที�เป็นจุดเด่น 

ไดแ้ก ่หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ Hall of State หอ้งพักของขุนนาง ลําดับตา่งๆ และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถาน

กสุตาฟที� 3 ผา่นชม การผลัดเปลี�ยนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซ์ ึ�งจะเกดิขึ�นในเวลากอ่นเที�ยงของทกุวัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาท)ี เมอืงสวยงามเล็กๆของประเทศ

สวเีดน ตั �งอยู่รมิทะเลสาบแวนเนิรน์ อยู่ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็น

เมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี� สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที� 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชื�อเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของ

พระองค ์ผ่านชม โบสถใ์หญ่ของเมอืงคารล์สตดั , จตัุรสัใจกลางเมอืง , ศาลากลางประจําเมอืงคารล์สตดั และ สะพาน

หนิเกา่แก ่

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Scandic Hotel Winn Karlstad , Karlstad , Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�ส ี� เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อุทยานฟรอกเนอรห์รอืสวนหนิ - ลานกระโดดสก ี- 

ถนนคารล์ โยฮนัน ์- พระราชวงัหลวง - อาคารรฐัสภา                  (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของ ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) ได ้

ถูกสถาปนาเมื�อประมาณ 60 ปี มานี�เอง ครั �งสมัยที�ประเทศนอรเ์วยอ์ยู่ในอารักขาของประเทศเดนมารก์นั�น นอรเ์วยเ์คยยา้ยเมอืง

หลวงถงึ 2 ครั �ง จากกรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอรเ์กน้ จนกระทั�งยา้ยมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน เมื�อประมาณ 900 กว่าปีก่อน 

ออสโลเป็นเมอืงอาณานคิมใหญข่องจักรพรรดไิวกิ�งโบราณซึ�งอยูภ่ายใตก้ารปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮา

โรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงที�มคี่าครองชพีสูงที�สุดในโลกแทนที�โตเกยีว ตั �งอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่าง

เสน้ทางทา่นจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิี�แปลกใหม ่ซึ�งเป็นธรรมชาตทิี�อดุมสมบรูณ ์



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ อทุยานฟรอกเนอรห์รอืสวนหนิ (Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากร

เอกชาวนอรเ์วยช์ื�อกุสตาฟ วกิเกแลนด ์ที�ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลังไดเ้ห็นวัฎจักร

ในหนึ�งชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที�ตั �งของรูปแกะสลักชิ�นโบวแ์ดงของท่านชื�อ "โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะ

จากหนิสลักแกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

นําท่านเดนิทางสู ่ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) เพื�อถา่ยรปูดา้นนอก สถานที�แข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดู

หนาวที�ปกตใินชว่งเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานที�ชมุนุมแข่งขันของนักเล่นสกทีั �งโลกที�นี� สามารถจุคนไดเ้กอืบหนึ�งแสนคน ผ่าน

ชม โรงแรมที�รัชกาลที� 5 เคยเสด็จมาประทับในสมัยที�เสด็จประพาสยโุรป 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งและแหลง่นัดพบปะ ที�มชี ื�อเสยีง

ที�สุดของประเทศนอรเ์วย ์ของนักท่องเที�ยวจากทั�วโลกที�มาเยอืนประเทศนอรเ์วย ์ตั �งอยู่กลางเมอืงออสโล มสีนิคา้ทุกสิ�งอย่างให ้

ไดเ้ลอืกซื�อ ของฝากของขวัญที�น่าซื�อ คอื ผลติภัณฑจ์ากขนสัตว ์นํ�ามันปลา เนยแข็งเทยีนไข และของที�ระลกึ เชน่ เรอืไวกิ�ง หรอื

ตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื�นบา้นของนอรเ์วย์ เครื�องครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ บรเิวณเดียวกันเป็นที�ตั �งของสถานที�สําคัญไม่ว่าจะเป็น 

พระราชวงัหลวง ซึ�งเป็นที�ประทับของกษัตรยิอ์งคปั์จจุบันและ อาคารรฐัสภา เป็นตน้ 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Radisson Blu Hotel Alna in Standard Room , Oslo , Norway หรอืเทยีบเทา่ 

** ท่านควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื�อแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนื (ในคนืวนัพรุง่นี�) เพื�อ

ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
วนัที�หา้ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ�ง - ลอ่งเรอืสําราญ DFDS - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

                        (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ�ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสําคัญของเหลา่นักรบไวกิ�งเมื�อครั �งที�เคยรุง่เรอืง

ในอดตี จัดแสดงเกี�ยวกับเรอืไวกิ�งที�สรา้งจากไมใ้นยคุครสิตศ์ตวรรษที� 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆเมอืงออสโล ฟยอรด์ นอกจากนี�ยังจัด

แสดงเกี�ยวกับเครื�องมอืในชวีติประจําวันที�มอีายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกิ�งเรอืถอืเป็นสิ�งที�สําคัญที�สุด เพราะ

ชาวไวกิ�งใชเ้รอืทั �งในเรื�องของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆจนมคํีากล่าววา่ถา้ไมม่เีรอืไวกิ�งก็จะไมม่ยีคุที�รุง่เรอืง

ที�สดุ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเทียบเรอืสําราญ เพื�อ ล่องเรอืสําราญ DFDS (DFDS Scandinavian Seaway) ที�พรั�งพรอ้มไปดว้ย

รา้นคา้ปลอดภาษี , รา้นอาหาร , หอ้งซาวน่า , สปา , โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิ�งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื�อแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนื เพื�อความสะดวกในการ

เดนิทางของทา่น ** 

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผา่นน่านนํ�าของสแกนดเินเวยี  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหาร บนเรอืสําราญ DFDS (พเิศษ !! เมน ูบฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั บนเรอืสําราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอืเทยีบเทา่  

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ เพื�อตรวจสอบ

หอ้งวา่ง อาจมหีรอืไมม่หีอ้งพกัขึ�นอยูก่บัจํานวนหอ้งวา่งบนเรอื และมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มประมาณ 4,000 บาท ตอ่ทา่น โดย

ชําระคา่บรกิารสว่นนี�ทนัทที ี�หอ้งพกัถูกยนืยนัจากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีที�หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม 

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจําเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐาน (Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ั�งนี�ทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
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วนัที�หก เมอืงโคเปนเฮเกน - นํ �าพุแหง่ราชนิเีกฟิออน - รปูปั�นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิ�ล เมอรเ์มด - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น - ถนนสตรอย

เยท - ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน                                                                                                  (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืสําราญ DFDS 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมอืงหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมอืงเก่าแก่เมอืงหนึ�ง

ของยุโรปก่อตั �งมาราวศตวรรษที� 10 และเป็นเมอืงใหญ่ที�สุดของประเทศในแถบสแกนดเินเวยี ไดร้ับฉายาวา่เป็นสวรรคแ์ห่งเมอืง

ทา่ และดนิแดนแหง่เทพนยิายรักอมตะ เมอืงนี�เป็นแรงบัลดาลใจและหลอ่หลอมกวรีะดับโลกฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรแ์ซน (Hans 

Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรค์นิยาย เจา้หญิงเงือกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ีดไฟ ลูกเป็ดขี�เหร่ที�ผูค้นทั� วโลกต่างรูจั้ก  

นําทา่นเดนิทางสู่ นํ �าพุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นนํ�าพขุนาดใหญ่รปูทรงแปลกตา คลา้ยธารนํ�าตกที�ไหลรนิ 

ซึ�งตั �งอยูด่า้นหนา้ทา่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตํีานานเลา่วา่ราชนิเีกฟิออนไดร้ับมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ� ใหก้อบกูช้าติ

บา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทั �งสี�ของพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพื�อชว่ยกันไถพื�นดนิจนกลายเป็นแผ่นดนิเมอืงเดนมารก์

ในปัจจุบัน แลว้ชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทั �งสี�พระองคไ์วเ้พื�อเป็นเกยีรตแิละเพื�อเป็นการระลกึถงึ 

นําท่านเดนิทางสู่ รปูปั�นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิ�ล เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตั �งอยู่บรเิวณท่าเรอืรมิอ่าวโคเปนเฮเกน 

ถกูสรา้งขึ�นเพื�อเป็นของขวัญแกเ่มอืงโคเปนเฮเกน เมื�อวันที� 23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ตั �ง

บรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ ไดม้คีวามประทับใจจากการดูบัลเล่ต ์เรื�อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอร์

เซน เป็นอย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชื�อ เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปั�นรูปเงอืกนอ้ยนี� โดยนําแบบใบหนา้มาจากนักเตน้

บัลเลตช์ื�อ เอลเลน ไพรซ ์ส่วนรา่งกายที�เป็นหญงิเปลอืยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รปูปั�นเงอืกนอ้ยนี�นั�งอยูบ่นกอ้นหนิ มี

ขนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร นํ�าหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดส้ัมผัสกับความผอ่นคลาย 

ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืสําราญที�จอดเทยีบท่าอยู ่และที�นี�ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ที�สําคัญของเมอืง โดยในแต่ละปี

จะมนัีกท่องเที�ยวมากกวา่ 1 ลา้นคนมาเที�ยว เพื�อเก็บภาพคู่กับรูปปั�นเงอืกนอ้ยนับเป็นสถานที�ยอดฮติที�ถูกถ่ายภาพมากที�สุดแห่ง

หนึ�งของโลก 

นําทา่น ผา่นชม พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดตีพระราชวังครสิเตยีนบอรก์ที�นี�คอืพระราชวัง

ซึ�งเป็นที�ประทับของพระราชสันตตวิงศใ์นสมเด็จพระราชาธบิดคีรสิเตยีนที� 9 แห่งเดนมารก์ แต่ ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี�ถูกใช ้

เป็นที�ทําการรัฐสภา โดยเป็นสถานที�เพยีงแห่งเดยีวในโลกที�ม ี3 หน่วยงานราชการในที�แห่งเดยีวกัน นั�นคอื อํานาจบรหิาร อํานาจ

นติบิัญญัต ิและอํานาจตลุาการ แตบ่างสว่นของที�นี�ก็ยังคงถกูใชสํ้าหรับพระราชวงศเ์ดนมารก์ เชน่ หอ้งรับแขกของราชวงศ ์เป็นตน้ 

รวมทั �งบางสว่นยังเปิดใหนั้กทอ่งเที�ยวที�สนใจไดเ้ขา้มาชม 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น ผ่านชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว () แห่งราชวงศเ์ดนมารก์ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี�ยัง

เป็นสถานที�ประทับของบรรดาเหลา่พระราชวงศเ์ดนมารก์ พระราชวังอมาเลยีนบอรก์มสีถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค นอกจากจะได ้

ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมกีารเปลี�ยนทหารยามหนา้วังทุกวัน พระราชวังตั �งอยู่รมินํ�าทางเหนือ

ของตัวเมอืงโคเปนเฮเกน สรา้งขึ�นเมื�อกลางศตวรรษที� 18 เพื�อเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และ

ใชเ้ป็นที�พํานักของเหลา่ราชวงศ ์4 ครอบครัว หลังจากที�พระราชวังครสิเตยีนบอรก์ถูกไฟไหมล้งในปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์



 
ของเดนมารก์จงึไดข้อซื�อพระราชวังแห่งนี�ไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตั �งแต่นั �นเป็นตน้มา กษัตรยิ ์พระราชนิี และบุตรของราชวงศ์

ไดอ้าศัยอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี�ทั �ง 4 อาคาร ซึ�งอาคารทั �งหมดนี�ถูกสรา้งขึ�นในสไตลเ์ดนมารก์ร็อคโคโค และตั �งโดดเด่นเป็น

ศนูยก์ลางที�งดงามมากที�สดุในยุโรป แมร้ปูลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทั �ง 4 มลีักษณะที�เหมอืนกัน แตภ่ายในพระราชวังแต่ละ

อาคารไดถู้กตกแต่งต่างกันไปตามรสนยิมของผูอ้าศัยเดมิ แต่ละหอ้งไดต้กแต่งอย่างหรหูราที�สุด และในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี�

ยังคงใชเ้ป็นที�ประทับของสมเด็จพระราชนิีนาถมารเ์กรเธอที� 2 และราชวงศ์เดนมาร์กอยู่ ซ ึ�งบางส่วนของพระราชวังเปิดให ้

นักท่องเที�ยวที�สนใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื�องแต่งกาย 

เครื�องประดับอัญมณี สิ�งประดษิฐอ์ื�นๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ที�มกีารเก็บรวบรวมในชว่งเวลา 400 ปีเลยทเีดยีว และยังมรีูป

ปั�นขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอรกิที� 5 ซึ�งตั �งอยู่ระหวา่งพระราชวังทั �ง 4 หลัง ซึ�งว่ากันว่า เป็นรูปปั�นทรงมา้ที�สวยงามที�สุดของ

โลกอกีดว้ย  

        นําทา่น ผา่นชม พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังที�ตกแตง่ดว้ยศลิปะ

แบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนที� 4 เป็นอกีหนึ�งสถาปัตยกรรมที�พระองคภ์าคภมูใิจ เพราะนอกจากความงาม

ของตัวตกึภายในและภายนอกที�ตกแต่งอย่างหรหูรา ดว้ยวัตถทุี�ลํ�าค่ามากมายแลว้ ยังมพีพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชั �นใตด้นิ ใชเ้ป็นที�เก็บ

เครื�องเพชร มหามงกฎุ และเครื�องราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซึ�งในอดตีพระราชวังแหง่นี�ถกูสรา้งเพื�อจุดประสงค์

ใชใ้นการพํานักพักรอ้นของเชื�อพระวงศใ์นสมัยนั�น ทั �งยังเคยถกูวางเพลงิจากกองทัพอังกฤษถงึ 2 ครั �งในปี 1794 และปี 1801  

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนสตรอยกเ์ยท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปปิ�งที�ยาวที�สดุในโลกเริ�มจาก ศาลาวา่การเมอืง

โคเปนเฮเกน คําวา่ “สตรอยกเ์ยท” ไดถู้กตั �งเป็นชื�อเล่นของถนนคนเดนิแห่งนี� ซึ�งแปลวา่ การเดนิเลน่ โดยใชต้ั �งแต่ยคุศตวรรษที� 

18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความ

ยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ั �งแต่ปี 1962 แตใ่นชว่งแรก เจา้ของกจิการหลายราย

ไมเ่ห็นดว้ยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อธุรกจิ แตท่กุวันนี�ไดทํ้าใหผู้ค้นไดเ้ดนิอยา่งสนุกและสะดวกสบาย ที�นี�คกึคัก

ไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อวัน เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ที�มคีณุภาพ มตีั �งแตส่นิคา้ราคาถูกไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมที�มรีาคาแพง

ที�สุดในโลก อาท ิหลยุสว์ติตอง , ชาแนล , รา้นนาฬกิาหรูแบรนดด์ังจากสวสิฯ , พอรซ์เลน เป็นตน้ มรีา้นอาหารมากมาย แถมยังมี

นักดนตรรีมิทางที�มาชว่ยบรรเลงเพลงใหค้วามบันเทงิระหว่างเดนิเลน่ นอกจากนี�เมอืงโคเปนเฮเกน ไดร้ับการขนานนามจากคนทั�ว

โลกว่าเป็นเมอืงจักรยาน ประชากรเกนิครึ�งใชจั้กรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง เหตุผลสําคัญคอืรัฐบาลส่งเสรมิใหป้ระชาชน

สขุภาพแข็งแรง และลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ที�สรา้งมลพษิแกส่ิ�งแวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมอืง เพื�อรองรับนักปั�นและ

คนเดนิเทา้ ใหไ้ดร้ับความสะดวกและปลอดภัยมากที�สดุ  

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Park Inn by Radisson Copenhagen Airport Hotel , Copenhagen , Denmark หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�เจ็ด อสิระท่องเที�ยว หรอื พกัผ่อน ที�เมอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั - ท่าอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน 

เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์                        (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเที�ยว หรอื พกัผอ่น ที�เมอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยว 

- สวนสนุกทโิวล ี(Tivoly) ตั �งอยู่ใจกลางเมอืงหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมารก์เป็นสวนสนุกที�เก่าแก่ที�สุดในโลกและ

เป็นที�ท่องเที�ยวชั �นเยี�ยมสําหรับครอบครัว และถอืเป็นหนึ�งในสวนสนุกที�เก่าแก่ที�สุดในโลก เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1843 ไดร้ับความ

นยิมจากทั �งคนทอ้งถิ�นและนักท่องเที�ยวที�มาเยอืนโคเปนเฮเกนเสมอมา ที�นี�มกีารจัดแสดงดนตรสีดทุกวันในหลายเวท ีและเป็น

แหล่งรวมรา้นอาหารชั �นเลศิของเมอืงอกีดว้ย สวน Tivoli รองรับนักท่องเที�ยวกว่า 4 ลา้นคนต่อปี  อกีหนึ�งประสบการณ์ที�ไม่ควร



 
พลาดในการขึ�นรถไฟเหาะของสวน Tivoli สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื�นเตน้ เครื�องเล่นของสวน Tivoli มหีลากหลายตั �งแต่รถไฟ

เหาะไมแ้ละมา้หมนุแบบดั �งเดมิไปจนถงึเครื�องเลน่แบบคลาสสกิที�นํามาดัดแปลงใหมใ่หท้ันสมัย คณุสามารถเดนิเลน่รอบสวนขนาด

ใหญ ่8.5 เฮกตาร ์ ที�เชื�อมตอ่กับสวนสนุก ในชว่งกลางคนื มกีารจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 ดวงที�ประดับไวต้ามทางเดนิ

และตน้ไม ้สนุกกับการล่องเรอืมังกรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรอืนั�งทานอาหารในบารแ์ละรา้นอาหารรมินํ�า ซึ�งเป็นที�รูจั้กทั�ว

โลกและขึ�นชื�อเรื�องการนําอาหารนอรด์กิดั �งเดมิมาปรับเปลี�ยนใหม ่

- อสิระเลอืกชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงโคเปนเฮเกน 

- อสิระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

19.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทํา

คนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร (โดยรถโคช้ จากโรงแรม ถงึ 

สนามบนิ 1 เที�ยว) 

22.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที�ยวบนิที� 

QR164  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 5 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 

วนัที�แปด  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย

                          (-/-/-) 

05.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เที�ยวบนิที� 

QR832  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ั�ว 

12-19 ตลุาคม 2561 
12OCT QR833 BKK-DOH 20.55-00.05+1 
13OCT QR169 DOH-ARN 02.00-07.15 
18OCT QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1 
19OCT QR832 DOH-BKK 08.00-19.00  

52,999 52,999 52,999 13,999 35,999 

19-26 ตลุาคม 2561 
19OCT QR835 BKK-DOH 20.25-23.40 
20OCT QR169 DOH-ARN 02.00-07.15 
25OCT QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1 

52,999 52,999 52,999 13,999 35,999 



 
26OCT QR832 DOH-BKK 08.00-19.00 

26 ต.ค. - 02 พ.ย. 2561 

26OCT QR833 BKK-DOH 20.55-00.05+1 
27OCT QR169 DOH-ARN 02.00-07.15 
01NOV QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
02NOV QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

49,999 49,999 49,999 13,999 32,999 

02-09 พฤศจกิายน 2561 

02NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25 
03NOV QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
08NOV QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
09NOV QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 13,999 35,999 

16-23 พฤศจกิายน 2561 
16NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25 
17NOV QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
22NOV QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
23NOV QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 13,999 35,999 

 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว เชงเกน้ ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี� จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ข ึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ั�งหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมที�พักระดับมาตราฐานตามที�รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีที�โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามที�รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ�มเพื�อคุม้ครองสขุภาพกรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ั�งหมด ตามธรรมเนยีม 42 ยโูร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั�งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี�ไดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยน

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนี�ขอความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที�

ย ื�นเอกสาร สแกนนิ�ว กบัเจา้หนา้ที�ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ที�ไปดแูล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ั�น) 

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 



 
1. นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที� 1 กรณุาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที� 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง

เช็คที�ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที�คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที�เหลือทั �งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรอื

เอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม รวมท ั�ง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที�ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาที�กําหนดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ข ึ�นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีที�มคี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึ�นจรงิท ั�งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด 

** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การ

สํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตีมัดจําหรอืซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่ แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที�ลูกคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดส่วนหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชั �นกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิ�มตามจรงิที�เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นรับคํารอ้งขอวซีา่ เพื�อสแกนลายนิ�วมอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  



 
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื�นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื�อกจิธุระสว่นตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ซึ�งอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึ�งอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น

ระหวา่งการพจิารณาที�สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง หรอื ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที�

ท่านสะดวกจะยื�นวซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครั �ง หากมคีวิยื�นว่างชว่งที�ท่านสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีี�สุดที�จะชว่ย

อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ั �งนี� การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื�อ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที�เร็วขึ�น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ�น  

3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนี�ยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ั�งหมด ** 

ประเทศที�ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นั�น  

** สําหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ั�ง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที�ท่านไมส่ามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื�องจากทา่นยื�นหลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั�วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทั �งนี� ขึ�นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�นๆ ซึ�งหากอยูใ่นชว่งฤดกูาล

ทอ่งเที�ยว ที�มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากที�ผูส้มัครไดทํ้าการยื�นขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง

ขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทั �งสิ�น ดังนั�นหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื�อเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ เพื�อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีที�ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขั �นตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั�นหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทั �งหมด โดย

คํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีที�ท่านมวีซีา่ท่องเที�ยวเชงเกน้ชนดิที�สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั �งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที�ยวกับคณะนี� 

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื�อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที�สุด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึ�งครั �ง หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที�ท่านมวีซีา่ประเทศปลายทางที�สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั �ง และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเที�ยวเท่านั�น โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันที�มอีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที�อนุมัตโิดยระบุวันที�สามารถพํานักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที�อนุมัตใินหนา้วซี่า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กับประเทศปลายทางอกีครั �ง กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที�มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเพื�อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื�องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ�งขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี�เพื�อใหก้ารยื�นคํารอ้งใน

ครั �งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ�น ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที�วซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กี�วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ั �งสิ�น 

เพราะเนื�องจากมเีอกสทิธิ�ทางการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�นั�งบนเครื�องบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที�สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที�มาดว้ยกัน ไดนั้�งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที�สดุเทา่ที�จะสามารถทําได ้

2. กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที�แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิ�มเพื�อชําระกับเมนูใหมท่ี�ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหม)ู เท่านั�น กรณีที�ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั�งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดที�จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรอืทั �งหมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 



 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง เลขที�วซี่า 

และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา

คา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากับเทา่นั�น 

9. นักท่องเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที�เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที�

บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ

เทา่นั�น 

11. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง

เครื�องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�งบางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ�ง ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย

ที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

การเตรยีมเอกสารเพื�อยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ�ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ั�น) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ํ�ากับ

วซีา่ประเทศอื�นๆที�เคยไดร้ับ เทา่นั�น 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ�มงาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื�อประเทศ ไม่

จําเป็นตอ้งระบชุื�อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที�มหีัว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที�อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี�ยวกับหนา้ที�การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ั �งนี� อยูท่ี�ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�รับยื�นเทา่นั�น  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชื�อ-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ั�น กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ั�น กรณุาจัดเตรยีมดังนี� 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 

** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 



 
** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ั�น บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยื�นเอกสารสําคญัดงันี� ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 

** จาํเป็นตอ้งใชท้ ั�งผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ั�น เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื�ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

แผนที�การเดนิทางเพื�อการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ 
สถานที�ย ื�นคํารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนดี� ออฟฟิศ ช ั�น 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั�วโมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที� สถานนีานา ทางออกที� 3 เป็นการเดนิทางที�สะดวกที�สดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชั �น 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สดุเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ั�น ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อาํนวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น ** 


