
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮล์ม 

ประเทศสวเีดน - เมืองสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - เนนิเขาฟยลักาทนั - พพิิธภณัฑยุ์คกลาง - มหาวหิารแห่งเมอืง

สต็อคโฮลม์ - โอเปร่า เฮา้ส ์- ศาลาว่าการเมอืงสต็อคโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์                     (-/L/D) 

01.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ Thai Airways 

เท่ียวบนิท่ี TG960 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

07.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นเมืองหลวง

ท่ีงดงามท่ีสุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวียทัง้หมด จนไดร้ับขนานนามว่า “ราชนิแีห่งทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย

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

เมืองท่ีตัง้อยู่บนพ้ืนน ้า ท าใหเ้มืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพ่ือบันทกึภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมุมท่ีสวยท่ีสุดชม

ววิสวยของตัวเมืองท่ีตัง้อยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ท่ีหอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลตกิ  

น าท่าน ผ่านชม สถานท่ีส าคัญ อาท ิพพิธิภณัฑยุ์คกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแห่งเมอืงสต็อคโฮลม์ (The 

Cathedral of Stockholm) และ โอเปร่า เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน เขา้ชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ท่ีใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 

1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังของประเทศสวีเดน ชื่อ เรกนาร์ ออสตเ์บริ์ก (Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้น

กอ้น และมุงหลังคาดว้ยหินโมเสค ไดร้ับแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจากปราสาทสไตล์เรอเนสซองคข์องประเทศอติาลี จงึได ้

ออกแบบใหศ้าลาว่าการเมืองแห่งน้ีมีลานกลางเพิม่เขา้มาสองลานคือ บอร์การ์การ์เดน้ (Borgargarden) และ บลูฮอลล์ (Blue 

Hall) ในทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพธีิเล้ียงรับรองผูไ้ดร้บัรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หอ้งโถงใหญ่  

(Golden Hall Room) ท่ีประดับประดาดว้ยหนิโมเสคแกว้และทองค ากว่า 18 ลา้นชิน้ เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ

ประเทศสวีเดนตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษท่ี 9 จนถงึช่วงทศวรรษท่ี 1920 ภาพ “ราชนิแีห่งทะเลสาบมาลาเร็น” คือภาพจ าลองของ

เมืองสต็อคโฮล์มโดยเป็นรูปสตรีน่ังอยู่บนบัลลังก ์บริเวณดา้นขา้งท่านจะไดพ้บกับรูปป้ันอาคารท่ีน่าสนใจอีกมากมายท่ัวโลก 

ภายในประกอบดว้ย ห้องประชุมสภาเมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm City Council Meeting Room) คือ สถานท่ีจัด

ประชุมของสมาชกิสภาเมืองสต็อคโฮล์ม 101 ท่าน เดอะวอลทอ์อฟเดอะฮนัเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยู่ท่ี

ดา้นล่างของหอคอยสูง 106 เมตร บรเิวณเพดานประกอบดว้ยช่องเก็บของเล็กๆ 100 ช่อง ผนงัในห้องรูปไข่ (Wall in the 

Oval Room) ตกแต่งดว้ยผา้ม่านท่ีทอขึน้มาตัง้แต่ปลายศตวรรษท่ี 17 ในเมืองโบเวส ์ประเทศฝรั่งเศส และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์

โบราณวัตถุเหล่าน้ี จงึหา้มไม่ใหม้ีการใชแ้ผลชถ่ายภาพในหอ้งน้ี และในวันเสาร์จะมีการจัดงานแต่งงานขึน้ท่ีน่ี ปริน้ซ์แกลลอรี ่

(Prince Gallery) ท่านสามารถรับชมทวิทัศน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝ่ังของเมืองสต็อคโฮล์มได ้ส่วนอีกดา้นของหอ้ง

ท่านจะไดพ้บภาพแบบเดียวกันจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของเจา้ชายยูเจน ภายในมีเสาสดี าท าจากหนิไดอะเบส ส่วนบรเิวณช่อง

หนา้ต่างท่ีหันเขา้หาผืนน ้าจะมีประตมิากรรมนูนรูปตัวละครชายหญงิจากต านานคลาสสคิของชาวนอร์ดกิอยู่ หอ้งทรคีราวนแ์ชม

เบอร ์(The Three Crown Chamber Room) ท่านจะไดส้ัมผัสกับความพลิว้ไหวของเสน้ไหมและเสน้ใยสเีงนิท่ีงดงามบน

ผนังนอกจากน้ีบนผนังดา้นหน่ึงยังมีภาพวาดฝาผนังรูปทวิทัศน์ของเมืองสต็อคโฮล์มประดับอยู่ ** รอบของการเข้าชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถ



  
 
 
 

คนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหก้บัท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผู้แทนเรยีบรอ้ยแล้ว

ท ัง้หมด ** 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถ

รักษาชิน้ส่วนเดมิของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอร์เซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติ

ทางศลิปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเกีย่วขอ้งกับ

เรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกีย่วกับเรือวาซา พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีเป็นพพิธิภัณฑท่ี์นักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจมากท่ีสุด ใน

บรรดาพิพธิภัณฑ์ทั้งหมดแถบสแกนดเินเวีย ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่น

ไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Best Western Jarva Stockholm, Stockholm, Sweden หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงสต็อคโฮลม์ - ย่านเมอืงเก่ากมัลา สแตน - พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงสต็อคโฮลม์ - เมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญ่

แห่งเมอืงคารล์สตดั - จตัุรสัใจกลางเมอืงคารล์สตดั - ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั - สะพานหนิเก่าแก่แห่งเมอืง

คารล์สตดั                     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ากมัลา สแตน (Gamla Stan) 

เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิง้ร่องรอย

แห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษท่ี 17 ทั้ง

บา้นเรือน สิง่ปลูกสรา้งท่ีมีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม

แบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ท่ีเรียงรายไป

ดว้ยรา้นกาแฟ  ร ้านหนังสือ  และยังเป็น ท่ี ตั้งของ ผ่านชม 

พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm Palace) 

เป็นท่ีประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดน เป็นหน่ึงใน

พระราชวังท่ีงดงามมากท่ีสุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของทวีป

ยุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 

1754 ภายใน มีหอ้งต่างๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้

เย่ียมชมไดต้ลอดทั้งปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนท่ีเป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ 

หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ หอ้งพักของขุนนาง ล าดับต่างๆ และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถานกุสตาฟท่ี 3 ชมการ

ผลัดเปล่ียนเวรยามประจ าวันของกองทหารรักษาพระองคซ์ึง่จะเกดิขึน้ในเวลาก่อนเท่ียงของทุกวัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาร์ลสตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศ

สวเีดน (Sweden) ตัง้อยู่รมิทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

เพราะเป็นเมืองผา่นระหว่างสองเมืองใหญ่น้ี สรา้งเมืองโดยกษัตรย์ิคาร์ลท่ี 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชือ่เมืองจงึเรียกตามพระ

นามของพระองค ์น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถ์ใหญ่แห่งเมอืงคาร์ลสตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสัใจ

กลางเมอืงคารล์สตดั (Town Square of Karlstad), ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ 

สะพานหนิเก่าแก่แห่งเมอืงคารล์สตดั (Ancient Stone Bridge of Karlstad) 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



  
 
 
 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Good Morning Karlstad (EX. Ibis), Karlstad, Sweden หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อุทยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน 

- ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท - พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงออสโล - อาคารรฐัสภาแห่งเมอืงออสโล            (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย ์

(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ท่ีผ่านมาน้ี ครัง้สมัยท่ีประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของประเทศเดนมาร์กน้ัน 

ประเทศนอร์เวย์เคยยา้ยเมืองหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมืองเบอร์เกน้ จนกระท่ังยา้ยมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบัน 

เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดไิวกิง้โบราณซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมืองออสโลเป็นเมอืงหลวงท่ีมค่ีาครองชพีสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกยีว ตัง้อยู่ขอบ

ดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตท่ีิแปลกใหม่ เป็นธรรมชาตท่ีิอุดมสมบูรณ์อันหาชมไดย้าก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอร์เวย์

ชือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหน่ึงชวีติของ

มนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลักชิน้โบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลัก

แกรนิตเพียงแท่งเดียว 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานท่ีแข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวท่ี

ปกตใินช่วงเดือนมีนาคมจะใชเ้ป็นสถานท่ีชุมนุมแข่งขันของนักเล่นสกทัีง้โลกท่ีน่ี สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมไดเ้กอืบหน่ึงแสนคน  

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งนัดพบปะ ท่ีมีชือ่เสยีง

ท่ีสุดของประเทศนอร์เวย์ ของนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีมาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตัง้อยู่กลางเมืองออสโล มีสนิคา้ทุกสิง่อย่างท่ี



  
 
 
 

ท่านปรารถนาใหไ้ดเ้ลือกซือ้เป็นของฝาก ของขวัญ สนิคา้ท่ีมีชื่อเสยีงมากท่ีสุด คือ ผลติภัณฑจ์ากขนสัตว์ น ้ามันปลา เนยแข็ง

เทียนไข และของท่ีระลกึ เช่น เรือไวกิง้ หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพ้ืนบา้นของประเทศนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ 

บรเิวณเดียวกันเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคัญไมว่่าจะเป็น พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึง่

เป็นท่ีประทับของกษัตรย์ิองคปั์จจุบันและ อาคารรฐัสภาแห่งเมอืงออสโล (Storting Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Thon Hotel Oslofjord, Skjetten, Norway หรอืเทยีบเท่า 

** ค าแนะน า ท่านควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัค้างคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื (ในคนืวนั

พรุ่งนี)้ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของท่าน ** 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่า้ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย์ - พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ้ง - ล่องเรือส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู่ 

เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์             (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่ าน  เข้ าชม  พิพิ ธภ ัณ ฑ์ เรือ ไวกิ้ ง  (The Viking Ship 

Museum) พาหนะส าคัญของเหล่านักรบไวกิง้เมื่อครัง้ท่ีเคยรุ่งเรืองใน

อดีต จัดแสดงเกีย่วกับเรือไวกิ้งท่ีสรา้งจากไมใ้นยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 

โดยขุดไดจ้ากรอบๆเมอืงออสโล ฟยอร์ด นอกจากน้ียังจดัแสดงเกีย่วกบั

เครื่องมือในชวีติประจ าวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของ

ชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิง่ท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะชาวไวกิ้งใชเ้รือทั้งในเรื่อง

ของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่า

ถา้ไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด ** รอบของการเขา้ชม

อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชม

ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์ม่สามารถคืน

ค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจาก

เป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเทียบเรือส าราญ เพ่ือ ล่องเรอืส าราญหรู DFDS 

จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู่ เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศ

เด น ม า ร์ ก  (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, 

Norway to Copenhagen, Denmark) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้

ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร์ และ จุดชม

ววิ ฯลฯ สิง่อ านวยความสะดวกแบบครบครัน  

** ท่านควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเลก็ เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการ

เดนิทางของท่าน ** 

......... น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผ่านน่านน ้าสแกนดเินเวีย  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS พเิศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั บนเรอืส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอืเทยีบเท่า  



  
 
 
 

** หอ้งพกัชนดิปกตบินเรอืส าราญ คอืหอ้งทีไ่ม่มหีนา้ต่าง กรณีตอ้งการ

จองหอ้งพกัแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบหอ้งว่าง และมีค่าใชจ่้ายเพิม่ท่านละ ประมาณ 

4,000-5,000 บาท โดยช าระค่าบรกิารส่วนนีท้นัททีีห่อ้งพกัถูกยนืยนัจาก

ต่างประเทศ รวมไปถงึกรณทีีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม และทางบริษทัจ าเป็นตอ้งจองห้องพกัในระดบัมากกว่า

มาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาค่าทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีท้างบรษิทัจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

 

วนัทีห่ก เมอืงโคเปนเฮเกน - น า้พุแห่งราชนิเีกฟิออน - รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเติล้ เมอรเ์มด - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื 

พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - ถนนสตรอยกเ์กท 

- ศาลาว่าการเมอืงโคเปนเฮเกน - ท่าเรอืนูฮาวน ์                 (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ 

ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของ

ยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษท่ี 10 และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศแถบสแกนดเินเวีย ไดร้ับฉายาว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมอืง

ท่า และดนิแดนแห่งเทพนยิายรกัอมตะ” เมืองน้ีเป็นแรงบัลดาล

ใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน 

(Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรค์นิยาย เจา้หญิงเงือก

นอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมขี้ดไฟ ลูกเป็ดข้ีเหร่ท่ีผูค้นท่ัวโลกต่างรูจ้ัก 

น า ท่ านเดินทางสู่  น ้ า พุ แ ห่ ง ราชินี เก ฟิ อ อ น  (Gefion 

Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ยธารน ้าตกท่ี

ไหลรนิ ซึง่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต านานเล่าว่า

ราชนีิเกฟิออนไดร้ับมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ ์ใหก้อบ

กูช้าติบา้นเมือง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทัง้สีข่องพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพ่ือช่วยกันไถพ้ืนดินจนกลายเป็นแผ่นดนิเมือง

เดนมาร์กในปัจจบัุน ต่อมาชาวเดนนิชก็ไดส้รา้งอนุสาวรย์ีของพระนางและพระโอรสทัง้สีพ่ระองคไ์วเ้พ่ือเป็นเกยีรตแิละเพ่ือเป็นการ

ระลกึถึงน าท่านเดินทางสู่ รูปปั้นเงอืกน้อย หรอื ลิตเติ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตัง้อยู่บริเวณท่าเรือรมิอ่าว

โคเปนเฮเกน ถูกสรา้งขึน้เพ่ือเป็นของขวัญแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล จาค็อบเซน 

บุตรชายของผูก้่อตัง้บรษัิทเบียร์คาร์ลสเบริ์ก ไดม้ีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์

ครสิเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จงึว่าจา้งศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาป้ันรูปเงือกนอ้ยน้ี โดยน าแบบ

ใบหนา้มาจากนักเตน้บัลเลตช์ือ่ เอลเลน ไพรซ ์ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญงิเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปป้ันเงือกนอ้ย

น้ีน่ังอยู่บนกอ้นหนิ มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น ้าหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได ้

สัมผัสกับความผอ่นคลาย ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรือส าราญท่ีจอดเทียบท่าอยู่ และท่ีน่ีไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ

ของเมือง โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวมากกว่า 1 ลา้นคนมาเท่ียว เพ่ือเก็บภาพคู่กับรูปป้ันเงือกนอ้ยนับเป็นสถานท่ียอดฮติท่ีถูก

ถ่ายภาพมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโล 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก หรือ 

พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบันพระราชวัง

แห่งน้ียังเป็นสถานท่ีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก 

นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตล์ร็อกโคโคแลว้ 

ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วังทุก วัน 

พระราชวังตั้งอยู่รมิน ้าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรา้งขึ้นเมื่อ

กลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของ

ราชวงศโ์อลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นท่ีพ านักของเหล่าราชวงศ ์4 ครอบครัว 

หลังจากท่ีพระราชวังครสิเตียนบอร์กถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระ

ราชวงศเ์ดนมาร์กจงึไดข้อซือ้พระราชวังแห่งน้ีไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัย

ตัง้แต่น้ันเป็นตน้มา กษัตรย์ิ พระราชินี และบุตรของราชวงศไ์ดอ้าศัยอยู่

ภายในพระราชวังแห่งน้ีทั้ง 4 อาคาร ตั้งโดดเด่นเป็นศูนย์กลางท่ีงดงามมากท่ีสุดในทวีปยุโรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของ

พระราชวังทัง้ 4 มีลักษณะท่ีเหมือนกนั แต่ภายในพระราชวังแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกันไปตามรสนิยมของผูอ้าศัยเดมิ แต่ละ

หอ้งไดต้กแต่งอย่างหรูหราท่ีสุด ปัจจุบันพระราชวังแห่งน้ียังคงใชเ้ป็นท่ีประทับของสมเด็จพระราชนีินาถมาร์เกรเธอท่ี 2 และ

ราชวงศเ์ดนมาร์กอยู่ ซึง่บางส่วนของพระราชวังเปิดใหนั้กท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิดเป็นพพิธิภัณฑข์นาดเล็กจัด

แสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับอัญมณี สิง่ประดิษฐ์อื่นๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร์ ท่ีมีการเก็บ

รวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยังมีรูปป้ันขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอรกิท่ี 5 ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวังทัง้ 4 หลัง 

ซึง่ว่ากันว่า เป็นรูปป้ันทรงมา้ท่ีสวยงามท่ีสุดของโลกอีกดว้ย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังท่ีตกแต่งดว้ยศลิปะ

แบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตียนท่ี 4 เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีพระองคภ์าคภูมใิจ เพราะนอกจากความงาม

ของตัวตกึภายนอกและภายในท่ีตกแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยวัตถุท่ีล ้าค่ามากมายแลว้ ยังมีพพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชัน้ใตด้นิ ใชเ้ป็นท่ีเก็บ

เครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอสิรยิาภรณข์องราชวงศเ์ดนมาร์กอกีดว้ย ซึง่ในอดีตพระราชวังแห่งน้ีถูกสรา้งเพ่ือจุดประสงค์

ใชใ้นการพ านักพักรอ้นของเชือ้พระวงศใ์นสมัยน้ัน ทั้งยังเคยถูกวางเพลงิจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 

ต่อมาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบู้รณะขึน้มาใหม่ใหส้วยงามด่ังปัจจุบัน เมื่อเดนิออกไปดา้นนอกก าแพงของตัวพระราชวัง จะไดพ้บและ

เพลดิเพลนิกับพ้ืนหญา้เขียวชอุ่มและทางเดนิใตร้่มเงา น่ันก็คือ สวนคงิสก์าร์เดน้ ท่ีอยู่รอบปราสาท เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม

ท่ีใหช้าวโคเปนเฮเกนไดพั้กผ่อน และท ากจิกรรมต่างๆในวันหยุด ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งใหก้บัท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรยีบร้อยแล้วท ัง้หมด ท ัง้นี้ทางบรษิทัจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวังครสิเตียนบอร์กคือ

พระราชวังซึง่เป็นท่ีประทับของพระราชสันตตวิงศ์ในสมเด็จพระราชาธบิดีคริสเตียนท่ี 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบัน

พระราชวังแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีท าการรฐัสภา โดยเป็นสถานท่ีเพียงแห่งเดียวในโลกท่ีมี 3 หน่วยงานราชการในท่ีแห่งเดียวกัน น่ันคือ 

อ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ แต่บางส่วนของท่ีน่ีก็ยังคงถูกใชส้ าหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น 

หอ้งรับแขกของราชวงศ ์เป็นตน้ รวมทัง้บางส่วนยังเปิดใหนั้กท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชม 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกเริม่จาก ศาลาว่าการเมอืง

โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าว่า “สตรอยกเ์กท” ไดถู้กตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิแห่งน้ี ซึง่แปลว่า การ

เดินเล่น โดยใชตั้้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคือ  Frederiksberggade , Nygade , 

Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถงึ 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนต์ตัง้แต่ปี 

1962 แต่ในช่วงแรก เจา้ของกจิการหลายรายไม่เห็นดว้ยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อธุรกจิ แต่ท าใหทุ้กวันน้ีผูค้น

ไดเ้ดนิอย่างสนุกและสะดวกสบาย ท่ีน่ีคกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อวัน เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีคุณภาพ มีตัง้แต่สนิคา้

ราคาถูกไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมท่ีมรีาคาแพงท่ีสุดในโลก อาท ิหลุยสว์ติตอง, ชาแนล, รา้นนาฬกิาหรูแบรนดดั์งจากสวสิฯ, พอร์

ซเลน เป็นตน้ มีรา้นอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรรีมิทางท่ีมาช่วยบรรเลงเพลงใหค้วามบันเทงิระหว่างเดนิเล่น นอกจากน้ีเมอืง

โคเปนเฮเกน ไดร้ับการขนานนามจากคนท่ัวโลกว่าเป็นเมืองจักรยาน ประชากรเกนิครึ่งใชจ้ักรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง 

เหตุผลส าคัญคือรัฐบาลส่งเสรมิใหป้ระชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีสรา้งมลพิษแก่

สิง่แวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมือง เพ่ือรองรับนักป่ันและคนเดนิเทา้ ใหไ้ดร้ับความสะดวกและปลอดภัยมากท่ีสุด บรเิวณเดียวกัน 

เป็นท่ีตั้งของ ท่าเรือนูฮาวน ์(Nyhavn Pier) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

ตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัตไิดก้ล่าวไวว่้า พระเจา้เฟรเดอรกิท่ี 5 ทรงรับสั่งใหส้รา้งท่าเรือใกล ้ๆ  ตัวเมืองหลวง เพ่ือใหส้ะดวก

ง่ายต่อการขนยา้ยสนิคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณชิย์ส าหรับเรือจากท่ัวทุกมมุโลกมาเทียบท่า ในสมัยก่อนพ้ืนท่ีรมิน า้ย่านน้ีทรุดโทรม

มาก เรียกว่าเป็นจุดเสือ่มโทรมของเมอืงเลยก็ว่าได ้แต่ในปัจจุบันไดก้ลายเป็นแหล่งความบันเทงิอนัทันสมยั เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร

ชือ่ดัง ผับ บาร์ และรา้นขายของท่ีระลึกท่ีสวยงาม รายลอ้มไปดว้ยตึกสสีันสดใสมากมาย พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตเิดนมาร์กไดส้งวน

พ้ืนท่ีบางส่วนไวเ้ป็นท่าจอดเรือเก่าแก่ เรือใบ และเรือสนิคา้โบราณ มีหลายล าท่ียังคงใชง้านอยู่ และไดร้ับการบูรณะซ่อมแซม



  
 
 
 

อย่างดี ถูกน ามาจอดทอดสมออยู่รมิสองขา้งฝ่ังแมน่ ้า และยังมีสมอเรอืขนาดใหญ่ท่ีไดถู้กน าไปใชก้ับเรือรบ ตัง้อยู่เป็นอนุสรณ์เพ่ือ

ระลกึถงึกลุ่มชาวทหาร และลูกเรือท่ีเสยีสละกว่า 1,700 รายในสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อีกดว้ย 

** อสิระอาหารค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Zleep Hotel Copenhagen, Copenhagen, Denmark หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท า

คืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ รา้นอาหาร 

14.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เท่ียวบนิท่ี 

TG951 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

06.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มเีตยีง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ต ัว๋ 

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

08APR TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

13APR TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

08 - 15 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

09APR TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

14APR TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

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

13APR TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

18APR TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวสิาขบชูา) 

01MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

06MAY TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

02 - 09 พฤษภาคม 2563 
(04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 พ.ค. วนัวสิาขบชูา) 

03MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

08MAY TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

09 - 16 พฤษภาคม 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06 

พ.ค. วนัวสิาขบชูา) 

10MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

15MAY TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

27 พ.ค. - 03 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิี) 

28MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

02JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

30 พ.ค. - 06 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิี) 

31MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

05JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

02 - 09 มถินุายน 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิี) 

03JUN TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

08JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

13 - 20 มถินุายน 2563 
14JUN TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

19JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

20 - 27 มถินุายน 2563 
21JUN TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 

26JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อตัรานี ้ไม่รวม ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไม่รวม ค่าธรรมเนยีม และ ค่าบรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอย่างนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณอีาจไม่รวมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลาดงักลา่ว ท่านจะไม่สามารถขออนญุาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดกต็าม (ดงึเล่มออกมาใชร้ะหว่างกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของท่าน และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืท่านภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอย่างนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไม่เพยีงพอส าหรบัยืน่วซี่าคร ัง้ใหม่ การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี และ หากท่านใหท้างบรษิทั



  
 
 
 

ด าเนนิการขอวซี่าให ้รวมไปถงึ กรณทีีท่่านขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซี่าดว้ยตนเอง และท่านไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ย 

ท่านจะไม่สามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณ ีไม่ว่าระยะเวลาคงเหลอื จะมากกว่า 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่ว่ามือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้่านผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารส่วนตวัของท่านมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถดุบิ โดยส่วนมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่ดาว หรอื ไข่เจยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เท่าน ัน้ กรณทีี่

ท่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ลท็ ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปส่วนใหญ่ จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักล่าวตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรบัเปลีย่นได ้ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ่้าย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเท่าน ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปส่วนใหญ่ จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุท่านเตรยีมร่างกาย และ อปุกรณ ์เช่น รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกส่วนบคุคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ท่านจ าเป็นจะตอ้งมผีูร่้วมเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ท่านอาจไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื

ค่าใชจ่้าย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดนิทาง หรือ อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน

ได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมีน ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็น

เมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอีกครัง้  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

ก่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิคนขบัรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ท่าน ตามธรรมเนยีม 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ท่าน ตามธรรมเนยีม 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 6 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ท่าน ตามธรรมเนยีม 



  
 
 
 

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 48 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

ค่าธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนยีมวซี่าและค่าบรกิารส่วนนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจ่ายในวนัทีย่ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันท่ี 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัตทัินที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีท่ีน่ังราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ท่ีท าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อน

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์น้ันๆทันที 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดนิทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาท่ีบรษัิทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบริษัทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเท่าน้ัน ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทาง

มาท่ีบรษัิทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ่้ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ่้ายทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ่้ายตามจรงิมากกว่าก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การ

ส ารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบนิ การจองท่ีพัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตทุ์กท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าท่ีทางบรษัิทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีท่ีจะใหบ้รกิารและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวี

ซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามท่ีเกดิขึ้นจรงิทั้งหมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิท่ีเกดิขึน้จากนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์



  
 
 
 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยท่ีพักเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกท่าน จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ

ศูนย์รับค ารอ้งขอวีซ่าเท่าน้ัน หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมีความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพ่ือกจิธุระส่วนตัว

ของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวีซา่ หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หม้ีผลต่อการพจิารณาวีซา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาท่ี

ท่านสะดวกจะย่ืนวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมีควิย่ืนว่างช่วงท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการใหดี้ท่ีสุดท่ีจะช่วย

อ านวยความสะดวกใหท่้านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลือกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เท่าน้ัน  

** ส าหรบัการให้บรกิาร และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร ัง้ อาจมีการ

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถย่ืนวีซา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งย่ืนก่อน หรือ หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในช่วงท่ีทางบรษัิทจะเริม่ด าเนินการ

จัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่าน้ัน) และหากเกดิค่าใชจ้า่ยไมว่่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายังไม่

ด าเนินการ หรือ วีซ่ายังไม่ไดร้ับการอนุมตั ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการย่ืนวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านตอ้งการ

ย่ืนก่อนคณะ แต่คณะท่ีท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยท่ีสุดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไ์ม่สามารถชดเชย

ค่าเสยีหายใหก้ับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีซา่แบบปกตท่ัิวไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย์ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงน้ันๆ ซึง่หากอยู่

ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีมีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากท่ีผูส้มัครไดท้ าการย่ืนขอวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวีซา่ไม่ว่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ดังน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพ่ือเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพเิศษ เพ่ือ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีท่ีตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านึงถงึระยะเวลาท่ีเหลือก่อนเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ท่ียังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวีซ่าเชงเกน้ฉบับน้ันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเท่ียวกับคณะน้ี 

สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่าน้ันถูกใชม้าแลว้ตามเง่ือนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหน่ึงครัง้ หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ ค่าใชจ้่ายท่ีจะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเท่ียวเท่าน้ัน โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดท่ีอนุมัตโิดยระบุวันท่ีสามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนุมัติในหนา้วีซ่า ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ท่ีมีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายท่ีจะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า 

สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท่้านใหค้วามร่วมมือในส่วนน้ีเพ่ือใหก้ารย่ืนค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของเจา้หนา้ท่ีสถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การท่ีวีซ่าจะออกใหทั้นวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้้งสิ้น 

เพราะเน่ืองจากมีเอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรือ 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณบีดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบส าคญัการหย่า กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรียบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม 



  
 
 
 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ่้ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่สามารถช าระคา่ใชจ่้ายในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้่านไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร์ ซือ้ต๋ัวเครื่องบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเครื่องบนิ โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันท่ีท่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพ่ือใชใ้นการประกอบการย่ืนขอวีซ่าใหค้รบตามเง่ือนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถย่ืนขอวีซ่าในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรบัเง่ือนไข และ หากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไมใ่ช่การนัดหมายย่ืน

ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถึง

กรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา่ ท่านไม่สามารถย่ืนขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดกต็าม ท าใหท่้านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเง่ือนไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีท่ีท่านมีแผนการเดินทางท่ีจะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะน้ี และ ท่านมีความประสงคข์อวีซ่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน

เดนิทางในทรปิสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร์ รวมไปถงึแผนกวีซ่าท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ท่านอีกครัง้ ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ต๋ัวเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพ่ือเตรียมกรอกแบบฟอร์มใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในควินัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเง่ือนไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายย่ืนขอวีซ่าแบบหมู่

คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีท่ีในวันนัด

หมายเพ่ือย่ืนขอวีซ่า ท่านไม่สามารถย่ืนขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท่้านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเง่ือนไข

การยกเลกิทัง้หมด 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับท่ีน่ังบนเครื่องบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางท่ีมาดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชั้ดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่เพ่ือช าระกับเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมีเง่ือนไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอใหท่้านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิท่ีก าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวร์น้ีส าหรับผูม้ีวัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางท่ีถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อนัมวัีตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่

มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาท์เตอร์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณใีดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดท่ีจะเกดิขึน้ในส่วนน้ี ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสอืเดนิทาง เลขท่ีวีซ่า 

และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันท่ีเดนิทางจรงิของประเทศท่ีเดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิม่ขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิติ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากับเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุท่ีเกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ี

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบัิตเิท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถื้อ



  
 
 
 

ไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจภัุณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เท่าน้ัน 

11. สิง่ของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง

เครื่องบนิเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเกบ็ค่าใชจ้่าย

ท่ีเกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร์ ซือ้ต๋ัวเครื่องบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร์ (วันท่ีหน่ึง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่าน้ัน ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟล์ทของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่าน้ัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก

ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร์ ใชเ้พ่ือประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีคดีความ ค าสั่งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีท่ีเคยรับรอง หรือ ค ้าประกัน 

หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองท่ีกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมือง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงไดทุ้กกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางท่ีตัง้ครรภ์ จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย์ เพ่ือตรวจสอบอายุครรภ์ท่ีแน่นอน กับ วันท่ีเดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรียมหนังสอืรับรองจากแพทย์ยืนยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอียดของอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ตามกฎของสายการบนิ ส่วนใหญ่ หาก

อายุครรภ์เกนิ 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครื่องบนิไดทุ้กกรณ ีหากท่านตัง้ครรภ์และไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมีสทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท่้านเดนิทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1.  หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เล่มสเีลอืดหมูเท่าน ัน้) 



  
 
 
 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพ้ืนสขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดือน ไม่ซ ้ากับ

วีซ่าประเทศอื่นๆท่ีเคยไดร้ับ เท่าน้ัน หา้มใส่คอนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายุไม่เกนิ 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน

พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบรษัิทฯ ท่ีมีหัว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ท่ีอยู่ และเบอร์ตดิต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ท่ีดุลยพนิิจของเจา้หนา้ท่ีรับย่ืนเท่าน้ัน  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไม่เกนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เท่าน ัน้ กรณีไม่ถกูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เท่าน ัน้ กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดือน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่าน ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสี่วนตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แต่ไม่สามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสี่วนตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชือ่ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูตบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณแ์ละ ไม่เดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณเีดก็ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเดก็ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีดก็ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเท่าน ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยืนยัน

รับรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่าน ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเท่าน ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพ่ืออา้งองิความสัมพันธ์ อาท ิส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
สถานทีย่ืน่ค ารอ้งวซี่า : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่า VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ชัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้รี 1 ช่ัวโมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงท่ี สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางท่ีสะดวกท่ีสุด 

ซอย สขุุมวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง่้าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 

1. ชือ่ - นามสกุล ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกุล ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยู่จรงิ) ............................................................................................. 



  
 
 
 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซี่ายุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรือไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


