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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
 
17.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Qatar 

Airways เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 
 
20.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทยีวบนิท ีQR981 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชวัโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

23.59 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 

 

วนัทสีอง สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ - สนามบนิอารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ - 
เนนิเขาฟยลักาทนั - พพิธิภณัฑย์คุกลาง - มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ - โอเปรา่ เฮา้ส ์- ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ 
- พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์- ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน - พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ 

 
01.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ Qatar Airways เทยีวบนิท ีQR169 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
06.10 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิอารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัวโมง) หลังจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญแ่สนสวยของ ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นเมอืงหลวงที
งดงามทสีดุในกลุม่ประเทศแถบสแกนดเินเวยีทังหมด จนไดรั้บขนานนามวา่ “ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่
14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงที
ตงัอยูบ่นพนืนํา ทําใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแหง่หนงึของโลก  
 
นําทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิ เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพอืบันทกึภาพของเมอืงสต็อคโฮลม์จากมมุทสีวยทสีดุชมววิ
สวยของตวัเมอืงทตีงัอยูบ่นเกาะใหญ ่14 เกาะ ทหีอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ สถานทสํีาคัญ อาท ิพพิธิภณัฑย์คุกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อค
โฮลม์ (The Cathedral of Stockholm), โอเปรา่ เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ทใีชเ้วลาสรา้งนานถงึ 12 ปี เสร็จ
สมบรูณ์ในปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังของประเทศสวเีดน ชอื เรกนาร ์ออสตเ์บริก์ (Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 
8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค ไดรั้บแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจากปราสาทสไตลเ์รอเนสซองคข์องประเทศอติาล ีจงึได ้
ออกแบบใหศ้าลาวา่การเมอืงแหง่นีมลีานกลางเพมิเขา้มาสองลานคอื บอรก์ารก์ารเ์ดน้ (Borgargarden) และ บลฮูอลล ์ (Blue Hall) 
ในทกุๆ วันท ี10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลยีงรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หอ้งโถงใหญโ่กลเดน้ 
ฮอลล ์(Golden Hall Room)  
 
นําทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรอืทถีกูกูข้นึมาในศตวรรษท ี17 เนืองจากสามารถรักษา
ชนิสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรปูแกะสลักนับรอ้ยชนิ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะ
ทโีดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทยีวทสํีาคัญทสีดุแห่งหนึงในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการทเีกยีวขอ้งกับเรอืลํานี 9 
นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกียวกับเรือวาซา พพิธิภัณฑ์แห่งนีเป็นพพิธิภัณฑ์ทีนักท่องเทียวใหค้วามสนใจมากทีสุด ในบรรดา
พพิธิภัณฑทั์งหมดแถบสแกนดเินเวยี (รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนอืงจาก
เป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด) 
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเกา่แกท่สีดุและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจบุันยังทงิรอ่งรอย
แหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยคุกลาง มกีลนิอายของศตวรรษท ี17 ทังบา้นเรอืน สงิปลกูสรา้งทมีคีวามสวยงามในรปูแบบงานสถาปัตยกรรม
แบบสวเีดนเชน่เดยีวกบัเสน่หข์องตรอกซอกซอยตา่งๆ ทเีรยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสอื และยังเป็นทตีงัของ  
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ (The Royal Palace of Stockholm) เป็นทปีระทับ
อยา่งเป็นทางการของพระราชวงศส์วเีดน เป็นหนงึในพระราชวังทงีดงามมากทสีดุในบรรดาพระราชวังทังหมดของทวปียโุรป ลักษณะ
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1754 ภายใน มหีอ้งตา่งๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซงึเปิดใหป้ระชาชนเขา้เยยีมชมได ้
ตลอดทังปี ในบรรดาหอ้งตา่งๆสว่นทเีป็นจดุเดน่ ไดแ้ก ่หอ้งพระคลงัวหิารหลวง หอ้งโถงวา่การของรัฐ หอ้งพักของขนุนาง ลําดับตา่งๆ 
และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถานกสุตาฟท ี3 ชมการผลัดเปลยีนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซ์งึจะเกดิขนึในเวลากอ่น
เทยีงของทกุวัน  

เย็น  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
พกัท ี  Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม เมอืงสต็อคโฮลม์ - เมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั - จตัรุสัใจกลางเมอืง - ศาลากลางประจําเมอืงคารล์ส

ตดั - สะพานหนิเกา่แก ่                                                    
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาท)ี เมอืงสวยงามเล็กๆของ ประเทศ
สวเีดน (Sweden) ตังอยู่รมิทะเลสาบแวนเนริน์ อยู่ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์
เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญน่ี สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ท ี9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชอืเมอืงจงึเรยีกตามพระนาม
ของพระองค ์ 
 

กลางวนั บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสัใจกลางเมอืง (Town 
Square), ศาลากลางประจําเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเกา่แก ่(Ancient Stone Bridge) 
 

เย็น  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา  
 

พกัท ี  Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens, Karlstad, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
วนัทสี ี เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อทุยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน - 

ถนนคารล์ โยฮนัน ์- พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงออสโล - อาคารรฐัสภาแหง่เมอืงออสโล 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 
ไดถ้กูสถาปนาเมอืประมาณ 60 ปี ทผีา่นมานี ครังสมัยทปีระเทศนอรเ์วยอ์ยูใ่นอารักขาของประเทศเดนมารก์นัน ประเทศนอรเ์วยเ์คย
ยา้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง จากเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมอืงเบอรเ์กน้ จนกระทังยา้ยมาเป็นเมอืงออสโลในปัจจบุัน เมอืประมาณ 900 กวา่ปี
กอ่น เมอืงออสโลเป็นเมอืงอาณานคิมใหญข่องจักรพรรดไิวกงิโบราณซงึอยูภ่ายใตก้ารปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชของพระ
เจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงทมีคีา่ครองชพีสงูทสีดุในโลกแทนทโีตเกยีว ตงัอยูข่อบดา้นเหนอืของอา่วฟยอรด์ ระหวา่ง
ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิแีปลกใหม ่เป็นธรรมชาตทิอีดุมสมบรูณ์อนัหาชมไดย้าก 
 

กลางวนั บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
  

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์อื
กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทใีชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รปูสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนงึชวีติของมนุษย ์
ตรงใจกลางของอทุยานเป็นทตีังของรปูแกะสลักชนิโบวแ์ดงของทา่นชอื "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีงแทง่
เดยีว 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทแีขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวทปีกติ
ในชว่งเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทชีมุนุมแขง่ขนัของนักเลน่สกทัีงโลกทนี ีสามารถจผุูเ้ขา้รว่มไดเ้กอืบหนงึแสนคน  
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหลง่ชอ้ปปิงและแหลง่นัดพบปะ ทมีชีอืเสยีง
ทสีดุของประเทศนอรเ์วย ์ของนักทอ่งเทยีวจากทัวโลกทมีาเยอืนประเทศนอรเ์วย ์ตังอยูก่ลางเมอืงออสโล มสีนิคา้ทกุสงิอยา่งททีา่น
ปรารถนาใหไ้ดเ้ลอืกซอืเป็นของฝาก ของขวัญ สนิคา้ทมีชีอืเสยีงมากทสีดุ คอื ผลติภัณฑจ์ากขนสัตว ์นํามันปลา เนยแข็งเทยีนไข 
และของทรีะลกึ เชน่ เรอืไวกงิ หรอืตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพนืบา้นของประเทศนอรเ์วย ์เครอืงครัว พวงกญุแจ เป็นตน้ บรเิวณ
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เดยีวกันเป็นทตีังของสถานทสํีาคัญไมว่า่จะเป็น พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซงึเป็นที
ประทับของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุนัและ อาคารรฐัสภาแหง่เมอืงออสโล (Storting Building) เป็นตน้ 
 

เย็น  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา  
 

พกัท ี Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรอืเทยีบเทา่ 
(คําแนะนํา ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพอืแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนื (ในคนืวนัพรุง่น)ี 
เพอืความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) 
 

 
 
วนัทหีา้  เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิ - ลอ่งเรอืสําราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

นําทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิ (The Viking Ship Museum) พาหนะสําคัญของเหลา่นักรบไวกงิเมอืครังทเีคยรุง่เรอืงใน
อดตี จัดแสดงเกยีวกบัเรอืไวกงิทสีรา้งจากไมใ้นยคุครสิตศ์ตวรรษท ี9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆเมอืงออสโล ฟยอรด์ นอกจากนียังจัดแสดง
เกยีวกับเครอืงมอืในชวีติประจําวันทมีอีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกงิเรอืถอืเป็นสงิทสํีาคัญทสีดุ เพราะชาวไวกงิใช ้
เรอืทังในเรอืงของการรบ ทําการคา้ และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคํีากลา่ววา่ถา้ไมม่เีรอืไวกงิก็จะไมม่ยีคุทรีุง่เรอืงทสีดุ (รอบ
ของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
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สทิธไิม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทน
เรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด) 
 

กลางวนั บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืสําราญ เพอื ลอ่งเรอืสําราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) ทพีรังพรอ้มไป
ดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร ์และ จดุชมววิ ฯลฯ สงิอํานวยความสะดวกแบบครบครัน ** ทา่น
ควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพอืแยกสมัภาระสาํหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนื เพอืความสะดวกในการเดนิทางของ
ทา่น ** 

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผา่นน่านนําสแกนดเินเวยี  
 
เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืสาํราญ DFDS (พเิศษ !! เมนู บฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน) 
 
พกัท ี  บนเรอืสาํราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอืเทยีบเทา่  

(กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอืตรวจสอบหอ้งวา่ง 
และมคีา่ใชจ้่ายเพมิทา่นละ เรมิตน้ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคา่บรกิารสว่นนทีนัททีหีอ้งพกัถูกยนืยนัจาก
ตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทหีอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจําเป็นตอ้งจอง
หอ้งพกัในระดบัมากกว่ามาตรฐานทกีําหนดไวก้บัราคาค่าทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั)    
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วนัทหีก  เมอืงโคเปนเฮเกน - นําพแุหง่ราชนิเีกฟิออน - รปูปนัเงอืกนอ้ย หรอื ลติเตลิ เมอรเ์มด - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดรูอ้น - ถนนสตรอยเยท - 
ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน                                                                                       

  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
......... น. เดนิทางถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมอืงหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมอืงเกา่แกเ่มอืงหนงึของ

ยโุรปกอ่ตงัมาราวศตวรรษท ี10 และเป็นเมอืงใหญท่สีดุของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดรั้บฉายาวา่เป็น “สวรรคแ์หง่เมอืงทา่ และ
ดนิแดนแห่งเทพนยิายรกัอมตะ” เมอืงนีเป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอร์แซน (Hans 
Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ยิาย เจา้หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลกูเป็ดขเีหรท่ผีูค้นทัวโลกตา่งรูจั้ก 
นําทา่นเดนิทางสู ่นําพุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นนําพขุนาดใหญร่ปูทรงแปลกตา คลา้ยธารนําตกทไีหลรนิ ซงึ
ตังอยู่ดา้นหนา้ท่าเรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตํีานานเล่าว่าราชนิีเกฟิออนไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธ ิใหก้อบกูช้าติ
บา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทังสขีองพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพอืชว่ยกันไถพนืดนิจนกลายเป็นแผน่ดนิเมอืงเดนมารก์ใน
ปัจจบุนั ตอ่มาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทังสพีระองคไ์วเ้พอืเป็นเกยีรตแิละเพอืเป็นการระลกึถงึ 
นําทา่นเดนิทางสู ่รูปปนัเงอืกนอ้ย หรอื ลติเตลิ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตังอยูบ่รเิวณทา่เรอืรมิอา่วโคเปนเฮเกน ถูก
สรา้งขนึเพอืเป็นของขวัญแกเ่มอืงโคเปนเฮเกน เมอืวันท ี23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ตังบรษัิท
เบยีรค์ารล์สเบริก์ ไดม้คีวามประทับใจจากการดบูัลเลต่ ์เรอืง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน เป็น
อย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชอื เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปันรูปเงอืกนอ้ยนี โดยนําแบบใบหนา้มาจากนักเตน้บัลเลตช์อื เอ
ลเลน ไพรซ ์สว่นร่างกายทเีป็นหญงิเปลอืยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปันเงอืกนอ้ยนีนังอยู่บนกอ้นหนิ มขีนาดความสงู
ประมาณ 1.25 เมตร นําหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดส้มัผัสกับความผอ่นคลาย ฟังเสยีงรอ้งของ
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นกนางนวลและชมเรือสําราญทจีอดเทยีบท่าอยู่ และทนีีไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมอืง โดยในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทยีว
มากกวา่ 1 ลา้นคนมาเทยีว เพอืเก็บภาพคูก่บัรปูปันเงอืกนอ้ยนับเป็นสถานทยีอดฮติทถีกูถา่ยภาพมากทสีดุแหง่หนงึของโลก 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดตีพระราชวังครสิเตยีนบอรก์คอื
พระราชวังซงึเป็นทีประทับของพระราชสันตตวิงศใ์นสมเด็จพระราชาธบิดีครสิเตียนที 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบัน
พระราชวังแหง่นีถูกใชเ้ป็นททํีาการรัฐสภา โดยเป็นสถานทเีพยีงแหง่เดยีวในโลกทมี ี3 หน่วยงานราชการในทแีหง่เดยีวกัน นันคอื 
อํานาจบรหิาร อํานาจนติบิัญญัต ิและอํานาจตลุาการ แตบ่างสว่นของทนีีก็ยังคงถูกใชสํ้าหรับพระราชวงศเ์ดนมารก์ เชน่ หอ้งรับแขก
ของราชวงศ ์เป็นตน้ รวมทังบางสว่นยังเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวทสีนใจไดเ้ขา้มาชม 
 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบัน
พระราชวังแหง่นยีังเป็นสถานทปีระทับของบรรดาเหลา่พระราชวงศเ์ดนมารก์ นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตล์
ร็อกโคโคแลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมีการเปลียนทหารยามหนา้วังทุกวัน พระราชวังตังอยู่ร ิมนําทางเหนือของตัวเมือง
โคเปนเฮเกน สรา้งขนึเมอืกลางศตวรรษท ี18 เพอืเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และใชเ้ป็นทพํีานัก
ของเหลา่ราชวงศ ์4 ครอบครัว หลังจากทพีระราชวังครสิเตยีนบอรก์ถกูไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเ์ดนมารก์จงึไดข้อซอื
พระราชวังแหง่นีไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตังแตนั่นเป็นตน้มา กษัตรยิ ์พระราชนิี และบตุรของราชวงศไ์ดอ้าศัยอยูภ่ายในพระราชวัง
แหง่นีทัง 4 อาคาร ตังโดดเดน่เป็นศนูยก์ลางทงีดงามมากทสีดุในทวปียโุรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง 4 มลีักษณะที
เหมอืนกนั แตภ่ายในพระราชวังแตล่ะอาคารไดถ้กูตกแตง่ตา่งกันไปตามรสนยิมของผูอ้าศัยเดมิ แตล่ะหอ้งไดต้กแตง่อยา่งหรหูราทสีดุ 
ปัจจุบันพระราชวังแห่งนียังคงใชเ้ป็นทปีระทับของสมเด็จพระราชนิีนาถมารเ์กรเธอท ี2 และราชวงศเ์ดนมารก์อยู่ ซงึบางสว่นของ
พระราชวังเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวทสีนใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิดเป็นพพิธิภัณฑข์นาดเล็กจัดแสดงงานศลิปะ ภาพเขยีน เครอืงแตง่กาย 
เครอืงประดบัอญัมณี สงิประดษิฐอ์นืๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ทมีกีารเก็บรวบรวมในชว่งเวลา 400 ปีเลยทเีดยีว และยังมรีปูปัน
ขนาดใหญข่องพระเจา้เฟรเดอรกิท ี5 ซงึตังอยูร่ะหวา่งพระราชวังทัง 4 หลัง ซงึวา่กันวา่ เป็นรูปปันทรงมา้ทสีวยงามทสีดุของโลกอกี
ดว้ย  
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังที
ตกแตง่ดว้ยศลิปะแบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนท ี4 เป็นอกีหนึงสถาปัตยกรรมทพีระองคภ์าคภูมใิจ เพราะ
นอกจากความงามของตัวตกึภายนอกและภายในทตีกแตง่อยา่งหรูหรา ดว้ยวัตถุทลํีาคา่มากมายแลว้ ยังมพีพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชันใต ้
ดนิ ใชเ้ป็นทเีก็บเครอืงเพชร มหามงกฎุ และเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซงึในอดตีพระราชวังแหง่นีถูกสรา้ง
เพอืจดุประสงคใ์ชใ้นการพํานักพักรอ้นของเชอืพระวงศใ์นสมัยนัน ทังยังเคยถกูวางเพลงิจากกองทัพอังกฤษถงึ 2 ครังในปี 1794 และ
ปี 1801 ตอ่มาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบ้รูณะขนึมาใหมใ่หส้วยงามดงัปัจจบุนั  
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปปิงทยีาวทสีดุในโลกเรมิจาก ศาลาวา่การเมอืง
โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คําวา่ “สตรอยกเ์ยท” ไดถ้กูตังเป็นชอืเลน่ของถนนคนเดนิแหง่นี ซงึแปลวา่ การเดนิ
เลน่ โดยใชต้ังแตย่คุศตวรรษท ี18 เป็นตน้มา ครอบคลมุ ถนน 4 สายดว้ยกันคอื Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet 
และ Stergade โดยมคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถกูประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ังแตปี่ 1962 แตใ่นชว่งแรก 
เจา้ของกจิการหลายรายไม่เห็นดว้ยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อธุรกจิ แต่ทําใหทุ้กวันนีผูค้นไดเ้ดนิอย่างสนุกและ
สะดวกสบาย ทนีีคกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนตอ่วัน เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ทมีคีณุภาพ มตีังแตส่นิคา้ราคาถกูไปจนถงึสนิคา้แบ
รนดเ์นมทมีรีาคาแพงทสีดุในโลก อาท ิหลยุสว์ติตอง , ชาแนล , รา้นนาฬกิาหรแูบรนดด์ังจากสวสิฯ , พอรซ์เลน เป็นตน้ มรีา้นอาหาร
มากมาย แถมยังมนัีกดนตรรีมิทางทมีาชว่ยบรรเลงเพลงใหค้วามบันเทงิระหวา่งเดนิเลน่ นอกจากนีเมอืงโคเปนเฮเกน ไดรั้บการขนาน
นามจากคนทัวโลกว่าเป็นเมอืงจักรยาน ประชากรเกนิครงึใชจั้กรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง เหตผุลสําคัญคอืรัฐบาลสง่เสรมิให ้
ประชาชนสขุภาพแข็งแรง และลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ทสีรา้งมลพษิแกส่งิแวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมอืง เพอืรองรับนัก
ปันและคนเดนิเทา้ ใหไ้ดรั้บความสะดวกและปลอดภัยมากทสีดุ  

 
เย็น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 
พกัท ี Zleep Hotel Copenhagen Airport, Copenhagen, Denmark หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทเีจ็ด  อสิระทอ่งเทยีว หรอื พกัผอ่น ทเีมอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั - สนามบนิโคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก์ - สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

อสิระทอ่งเทยีว หรอื พกัผอ่น ทเีมอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 
แนะนําสถานททีอ่งเทยีว 
- สวนสนุกทโิวล ี(Tivoly) ตังอยูใ่จกลางเมอืงหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมารก์เป็นสวนสนุกทเีกา่แกท่สีดุในโลกและเป็นที
ทอ่งเทยีวชนัเยยีมสําหรับครอบครัว และถอืเป็นหนงึในสวนสนุกทเีกา่แกท่สีดุในโลก เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1843 ไดรั้บความนยิมจากทัง
คนทอ้งถนิและนักท่องเทียวทีมาเยือนโคเปนเฮเกนเสมอมา ทีนีมีการจัดแสดงดนตรีสดทุกวันในหลายเวที และเป็นแหล่งรวม
รา้นอาหารชนัเลศิของเมอืงอกีดว้ย สวน Tivoli รองรับนักทอ่งเทยีวกวา่ 4 ลา้นคนตอ่ปี  อกีหนงึประสบการณ์ทไีมค่วรพลาดในการขนึ
รถไฟเหาะของสวน Tivoli สมัผัสประสบการณ์อันน่าตนืเตน้ เครอืงเลน่ของสวน Tivoli มหีลากหลายตังแตร่ถไฟเหาะไมแ้ละมา้หมนุ
แบบดังเดมิไปจนถงึเครอืงเลน่แบบคลาสสกิทนํีามาดัดแปลงใหมใ่หทั้นสมัย คณุสามารถเดนิเลน่รอบสวนขนาดใหญ่ 8.5 เฮกตาร ์ ที
เชอืมตอ่กับสวนสนุก ในชว่งกลางคนื มกีารจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 ดวงทปีระดับไวต้ามทางเดนิและตน้ไม ้สนุกกับการ
ลอ่งเรอืมังกรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรอืนังทานอาหารในบารแ์ละรา้นอาหารรมินํา ซงึเป็นทรีูจั้กทัวโลกและขนึชอืเรอืงการนํา
อาหารนอรด์กิดงัเดมิมาปรับเปลยีนใหม ่
- อสิระเลอืกชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงโคเปนเฮเกน 
- อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

เย็น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) 
มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร (บรกิารรถโคช้) 
 

21.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทยีวบนิท ีQR164 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

 
 
วนัทแีปด สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
 
05.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 

 
08.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทยีวบนิท ีQR838 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชวัโมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
19.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 
รายละเอยีดเทยีวบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น ราคาพกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วม 
ตวัเครอืงบนิ 

21 - 28 กมุภาพนัธ ์2563 
21FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 
22FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
27FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
28FEB QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

 
48,999 12,999 35,999 

13 - 20 มนีาคม 2563 
13MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 
14MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
19MAR QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
20MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

 
49,999 12,999 36,999 

27 ม.ีค. - 03 เม.ย. 2563 
27MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 
28MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
02APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 
03APR QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

 
49,999 12,999 36,999 

10 - 17 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

10APR QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 
11APR QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 
16APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 
17APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

 
59,999 15,999 46,999 

13 - 20 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

13APR QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 
14APR QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 
19APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 
20APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

 
59,999 15,999 46,999 

24 เม.ย. - 01 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

24APR QR833 BKK-DOH 20.40-23.50 
25APR QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 
30APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 
01MAY QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

 
52,999 12,999 39,999 

01 - 08 พฤษภาคม 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวสิาขบูชา) 

01MAY QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 
02MAY QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 
07MAY QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

 
52,999 12,999 39,999 



- 14 - 
 

08MAY QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

08 - 15 พฤษภาคม 2563 
08MAY QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 
09MAY QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 
14MAY QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 
15MAY QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

 
49,999 12,999 36,999 

29 พ.ค. - 05 ม.ิย. 2563  
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

29MAY QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 
30MAY QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 
04JUN QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 
05JUN QR838 DOH-BKK 08.20-19.20 

 
52,999 12,999 39,999 

 
** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท 

(THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศสวเีดน ทา่นละ 3,500 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ (บางกรณี
สว่นใหญ ่อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผล
การสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั

เดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัดาํเนนิการขอวี
ซา่ให ้รวมไปถงึ กรณีททีา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพอืดาํเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออกบตัร
โดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอืหนงึ 
ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จํากดัเรอืง

ของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีททีา่นมคีวาม
ประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทสีถานทดีงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทาง
บรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนอืงจากเงอืนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทจีะตอ้ง

เป็นไปตามกาํหนดการเทา่นนั ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทยีวในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพอืเขา้ถงึสถานทบีางจดุ และ อาจเป็นระยะทางทคีอ่นขา้งไกลจากจดุ
ทรีถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทสีามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการเดนิทาง 

เพอืประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทใีชร้ถเข็น ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพอืคอย
ดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทบีางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื 

ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้
ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชนิ 7 ก.ก. 1 ชนิ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
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 คา่โรงแรมทพัีกระดับมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีกไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ หรอื ผ่านชม ทังนีขนึอยูก่ับความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกนัเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศสวเีดน ทา่นละ 3,500 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีม
ของแตล่ะประเทศ (ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีม

ยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศสวเีดน ทา่นละ 3,500 บาท รวมเป็น ทา่นละ 23,500 บาท (กรณีทา่น มวีซี่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 
ครงั หรอื หลายครงั (Multiple) ทยีงัไมห่มดอายุ ไมชํ่ารุด และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้ตามวตัถุประสงคท์วีซี่าเชงเกน้ฉบบันนัๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นชําระเฉพาะเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท) ภายใน 3 
วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันท ี3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่งและ
ทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน 
และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ 
หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั กรณีทอียู่
ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ททํีาใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทกํีาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ
อํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนงึ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   
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4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีซีา่
ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ กรณีออก
บัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนงึได ้และ หากสามารถคนืได ้ (Refunds) จํา
เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนอืงจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชนักัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพัก
แบบ 3 ทา่น ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 
หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจาก
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน

หรอืยา้ยทพัีกเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํา 

ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยูก่ับจํานวน

ของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูย์

รับคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัวของทา่น
ในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการ
พจิารณาทสีถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตังแตข่ันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาททีา่นสะดวกจะ
ยนืวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืวา่งชว่งททีา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีสีดุทจีะชว่ยอํานวยความสะดวก
ใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่งน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ  
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษอกีครงั อาจมกีารเปลยีนแปลง 
** 

4. กรณีทที่านไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เช่น คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกก่อนกําหนด แต่วซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนืองจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีททีา่นตอ้งการยนื
กอ่นคณะ แตค่ณะททีา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักในประเทศ
ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการทอ่งเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี ทา่นจําเป็นตอ้งดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่
สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณ ี 

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขันตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพอืเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนลว่งหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหนั ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขันตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทํา
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ใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทังหมด โดยคํานึงถงึ
ระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเก ้
นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทยีวกับคณะนี สามารถใชไ้ด ้
หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนงึ
ครัง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทจีะ
เกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทยีวเทา่นัน โดยจะตอ้งอยูใ่น
หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบวุันทสีามารถพํานักในประเทศเชง
เกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซีา่ ทังน ีขนึอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทมีกีารประทับตราเขา้ประเทศ
มาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบ
เกยีวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นืองจากอายุหนังสอืเดนิทาง
คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งในครัง
ตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทวีซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่วีัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดทั้งสนิ เพราะ
เนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื อําเภอ 
ทอีาศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยนืคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตูตอ้งการ 
เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสลุเทา่นนั ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ ฉบบัละ ประมาณ 
1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีุด สําหรบัเด็กทอีายุตํากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบั
มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมส่ามารถ
ชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีํานวยความสะดวก
แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 
ตวัเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนอืจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันททีา่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพอื
ใชใ้นการประกอบการยนืขอวซีา่ใหค้รบตามเงอืนไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่
ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมูค่ณะ 
ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัดหมายเพอื
ยนืขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยนืขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไขการยกเลกิ
ทังหมด  

14. กรณีททีา่นมแีผนการเดนิทางทจีะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ตอ่จากคณะนี และ ทา่นมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลมุวันเดนิทาง
ในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทใีหท้ราบตังแตข่ันตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทชีว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่นอกีครัง 
กอ่นตังแตข่ันตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตัวเครอืงบนิ จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบรูณ์ตังแตข่ันตอนการขอเก็บ
เอกสาร เพอืเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดย
ทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัดหมายเพอืยนืขอวซีา่ ท่านไม่
สามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไขการยกเลกิทังหมด 

 
ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทกุกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีทที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสายการ

บนิทกํีาลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน กรณีทที่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น
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ตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่่า
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ และ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที
เดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสาย
การบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท อาทิ
เชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทบีรษัิทยัง
ไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนึง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่น
จําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยูใ่นเวลานันๆ กรณีนี จะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ย
ทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเท่านัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไม่ได ้
ทอ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทังหมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พอืประกอบการโฆษณาเทา่นัน  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทมีคีดคีวาม คําสังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทเีคยรับรอง หรอื คําประกัน 

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทกีระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วัน
เดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทตีงัครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพอืตรวจสอบอายคุรรภท์แีน่นอน กบั วันทเีดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจําเป็นจะตอ้ง
เตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ชีดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หากอายคุรรภเ์กนิ 
28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครอืงบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตังครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมี
สทิธปิฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมตํ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอื

เดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่นนั) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่ากบัวซีา่

ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุอืประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทกีารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่งน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรัีบยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดงัน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยนืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื
รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื
รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บตุร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยนืเอกสารสาํคญัดงัน ี** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
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- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
 

แผนทกีารเดนิทาง เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
สถานทยีนืคาํรอ้งวซีา่ : ศนูยย์นืคาํรอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนด ีออฟฟิศ ชนั 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชวัโมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงท ีสถานนีานา ทางออกท ี3 เป็นการเดนิทางทสีะดวกทสีดุ 
ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
ขวามอื สงัเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชนั 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบอืงตน้ เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1. ชอื - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
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4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทอีอก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทอีอก ............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษา และทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีดุเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอํานวย

ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 
 
 
 
 
 
 
 

 


