
 

 

รหัสทัวร ZET1901326 
ทัวรสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวย เดนมารก [เลสโก ไดโอน่ี]  
8 วัน 5 คืน (QR) 
เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑยุคกลาง - มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส - 
ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร- ยานเมืองเกากัมลา สแตน - 
พระราชวังหลวง - เมืองคารลสตัด - โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - 
ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด - สะพานหินเกาแก      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร      
                 (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร 
Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

20.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดย
สายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR833     

** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือ

เปล่ียนเคร่ือง ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน

นานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮลม - เนิน
เขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑยุคกลาง - มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม - โอเปรา 
เฮาส - ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร             
                       (-/-/D) 

01.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศ
สวีเดน โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR169      

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
07.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน  

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองสต็อคโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ 
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนเมืองหลวงที่งดงามท่ีสุดในกลุมประเทศแถบ



 

 

สแกนดิเนเวียท้ังหมด จนไดรับขนานนามวา “ราชินีแหงทะเลบอลติก” 
ประกอบดวยเกาะนอยใหญ 14 เกาะ โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) 
ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่
ต้ังอยูบนพ้ืนน้ํา ทําใหเมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
นําทานเดินทางสู จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพ่ือบันทึกภาพ
ของเมืองสต็อคโฮลมจากมุมที่สวยที่สุดชมวิวสวยของตัวเมืองที่ต้ังอยูบนเกาะใหญ 
14 เกาะ ท่ีหอมลอมดวยทะเลสาบมาลารและทะเลบอลติก  
นําทาน ผานชม สถานท่ีสําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑยุคกลาง (Medieval Museum), 
มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม (The Cathedral of Stockholm), โอเปรา 
เฮาส (Opera Houses) เปนตน 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทาน เขาชม ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม (City Hall of Stockholm) ที่ใช
เวลาสรางนานถึง 12 ป เสร็จสมบูรณในป 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของ
ประเทศสวีเดน ช่ือ เรกนาร ออสตเบิรก (Ragnar Ostberg) สรางดวยอิฐแดง
กวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางมา
จากปราสาทสไตลเรอเนสซองคของประเทศอิตาลี จึงไดออกแบบใหศาลาวา



 

 

การเมืองแหงน้ีมีลานกลางเพิ่มเขามาสองลานคือ บอรการการเดน 
(Borgargarden) และ บลูฮอลล (Blue Hall) ในทุกๆ วันที่ 10 ของเดือน
ธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 
ภายใน หองโถงใหญโกลเดน ฮอลล (Golden Hall Room) ที่ประดับประดาดวย
หินโมเสคแกวและทองคํากวา 18 ลานช้ิน เพ่ือบอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของ
ประเทศสวีเดนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 9 จนถึงชวงทศวรรษที่ 1920 ภาพ “ราชินี
แหงทะเลสาบมาลาเร็น” คือภาพจําลองของเมืองสต็อคโฮลมโดยเปนรูปสตรีน่ังอยู
บนบัลลังก บริเวณดานขางทานจะไดพบกับรูปปم�นอาคารท่ีนาสนใจอีกมากมายท่ัว
โลก ภายในประกอบดวย หองประชุมสภาเมืองสต็อคโฮลม (Stockholm City 
Council Meeting Room) คือ สถานท่ีจัดประชุมของสมาชิกสภาเมืองสต็อค
โฮลม 101 ทาน เดอะวอลทออฟเดอะฮันเดรด (The Wall of The Hundred) 
จะอยูท่ีดานลางของหอคอยสูง 106 เมตร บริเวณเพดานประกอบดวยชองเก็บของ
เล็กๆ 100 ชอง ผนังในหองรูปไข (Wall in the Oval Room) ตกแตงดวย
ผามานท่ีทอข้ึนมาต้ังแตปลายศตวรรษที่ 17 ในเมืองโบเวส ประเทศฝร่ังเศส และ
เพ่ือเปนการอนุรักษโบราณวัตถุเหลาน้ี จึงหามไมใหมีการใชแผลชถายภาพในหอง
น้ี และในวันเสารจะมีการจัดงานแตงงานข้ึนที่น่ี ปร้ินซแกลลอร่ี (Prince 
Gallery) ทานสามารถรับชมทิวทัศนของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝم�งของเมือง
สต็อคโฮลมได สวนอีกดานของหองทานจะไดพบภาพแบบเดียวกันจากภาพวาดฝ
พระหัตถของเจาชายยูเจน ภายในมีเสาสีดําทําจากหนิไดอะเบส สวนบริเวณชอง
หนาตางที่หันเขาหาผืนน้ําจะมีประติมากรรมนูนรูปตัวละครชายหญิงจากตํานาน
คลาสสิคของชาวนอรดิกอยู หองทรีคราวนแชมเบอร (The Three Crown 
Chamber Room) ทานจะไดสัมผัสกับความพล้ิวไหวของเสนไหมและเสนใยสี
เงินที่งดงามบนผนังนอกจากน้ีบนผนังดานหน่ึงยังมีภาพวาดฝาผนังรูปทิวทัศนของ
เมืองสต็อคโฮลมประดับอยู ** รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการ
ชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 



 

 

นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร (Vasa Museum) เปนเรือท่ีถูกกู
ข้ึนมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 
เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปน
ทรัพยสมบัติทางศิลปะท่ีโดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงใน
โลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการท่ีเก่ียวของกับเรือลําน้ี 9 นิทรรศการ 
ยังมีภาพยนตรเก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนพิพิธภัณฑทีนั่กทองเที่ยวให
ความสนใจมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑท้ังหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของ
การเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด ** 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรือ

เทียบเทา 
 

 
 
 
 
วันที่สาม เมืองสต็อคโฮลม - ยานเมืองเกากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคารลส

ตัด - โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจํา
เมืองคารลสตัด - สะพานหินเกาแก                                                    
(B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเกาแกที่สุดและ
สวยงามราวกับภาพวาดปจจุบันยังท้ิงรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง มี
กล่ินอายของศตวรรษที ่17 ท้ังบานเรือน ส่ิงปลูกสรางท่ีมีความสวยงามในรูปแบบ
งานสถาปตยกรรมแบบสวีเดนเชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ ท่ีเรียง



 

 

รายไปดวยรานกาแฟ รานหนังสือ และยังเปนท่ีต้ังของ ผานชม พระราชวังหลวง 
(Royal Palace) เปนที่ประทับอยางเปนทางการของพระราชวงศสวีเดน เปน
หน่ึงในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของทวีปยุโรป 
ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรคสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1754 ภายใน มีหอง
ตางๆ รวมกัน 608 หอง ซ่ึงเปดใหประชาชนเขาเย่ียมชมไดตลอดท้ังป ในบรรดา
หองตางๆสวนที่เปนจุดเดน ไดแก หองพระคลังวิหารหลวง หองโถงวาการของรัฐ 
หองพักของขุนนาง ลําดับตางๆ และ พิพิธภัณฑโบราณสถานกุสตาฟที ่3 ชมการ
ผลัดเปล่ียนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซ่ึงจะเกิดข้ึนในเวลากอน
เท่ียงของทุกวัน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัด (Karlstad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ต้ังอยูริมทะเลสาบ
แวนเนิรน อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศ
นอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลท่ี 
9 (Karl IX) ในป ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ผานชม 
โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด (Cathedral of Karlstad), จัตุรัสใจกลางเมือง 
(Town Square), ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด (City Hall of Karlstad) 
และ สะพานหินเกาแก (Ancient Stone Bridge) 

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 



 

 

 นําคณะเขาสูที่พัก Best Western Gustaf Froding Hotel& 
Konferens, Karlstad, Sweden หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - อุทยานฟรอก
เนอร - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคารล โยฮันน - พระราชวังหลวง - 
อาคารรัฐสภา                           (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 
นาท)ี เมืองหลวงของ ประเทศนอรเวย (Norway) ไดถูกสถาปนาเม่ือประมาณ 
60 ป ท่ีผานมาน้ี คร้ังสมัยท่ีประเทศนอรเวยอยูในอารักขาของประเทศเดนมารก
น้ัน ประเทศนอรเวยเคยยายเมืองหลวงถึง 2 คร้ัง จากเมืองทรอนไฮมเปนเมือง
เบอรเกน จนกระทั่งยายมาเปนเมืองออสโลในปจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กวาป
กอน เมืองออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญของจักรพรรดิไวก้ิงโบราณซ่ึงอยูภายใต
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฮร เมืองออสโล
เปนเมืองหลวงที่มีคาครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนที่โตเกียว ต้ังอยูขอบดานเหนือ
ของอาวฟยอรด ระหวางทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม เปน
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณอันหาชมไดยาก 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู อุทยานฟรอกเนอร (Vigeland Sculpture Park, Frogner 
Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใชเวลา 
40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรใน
หน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ต้ังของรูปแกะสลักช้ินโบวแดง
ของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน 
(Holmenkollen) สถานท่ีแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวท่ีปกติในชวงเดือนมีนาคม
จะใชเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทั้งโลกที่น่ี สามารถจุผูเขารวมไดเกือบ
หน่ึงแสนคน  
นําทานเดินทางสู ถนนคารล โยฮันน เกท (Karl Johangen Gate Street) เปน
แหลงชอปปم�งและแหลงนัดพบปะ ที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศนอรเวย ของ
นักทองเที่ยวจากท่ัวโลกที่มาเยือนประเทศนอรเวย ต้ังอยูกลางเมืองออสโล มีสินคา
ทุกส่ิงอยางทีท่านปรารถนาใหไดเลือกซ้ือเปนของฝาก ของขวัญ สินคาท่ีมีช่ือเสียง
มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑจากขนสัตว น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก 



 

 

เชน เรือไวก้ิง หรือตุกตาโทรล (Troll) ตุกตาพ้ืนบานของประเทศนอรเวย 
เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เปนตน บริเวณเดียวกันเปนที่ต้ังของสถานท่ีสําคัญไมวาจะ
เปน พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งเปนท่ีประทับของกษัตริยองคปจจุบัน
และ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) เปนตน 

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรือเทียบเทา 
** คําแนะนํา ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคาง
คืนบนเรือสําราญ 1 คืน (ในคืนวันพรุงน้ี) เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน 
** 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง - ลองเรือสําราญหรู DFDS 
จากเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - เมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก             (B/L/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง (The Viking Ship Museum) พาหนะ
สําคัญของเหลานักรบไวก้ิงเมื่อคร้ังท่ีเคยรุงเรืองในอดีต จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิง
ที่สรางจากไมในยุคคริสตศตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจากรอบๆเมืองออสโล ฟยอรด 
นอกจากน้ียังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 
ป เปนตํานานของชาวไวก้ิงเรือถือเปนส่ิงที่สําคัญท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเรือทั้งใน
เร่ืองของการรบ ทําการคา และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไม
มีเรือไวก้ิงก็จะไมมียุคท่ีรุงเรืองที่สุด ** รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ เพ่ือ ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมือง
ออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS 
Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, 
Denmark) ที่พร่ังพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษี, รานอาหาร, หองซาวนา, สปา, 
โรงภาพยนตร และ จุดชมวิว ฯลฯ ส่ิงอํานวยความสะดวกแบบครบครัน ** ทาน



 

 

ควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือสําราญ 1 
คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน ** 

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก 
(Denmark) ผานนานน้ําสแกนดิเนเวีย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ�ต
สไตลสแกนดิเนเวียน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก บนเรือสําราญ DFDS หองพักแบบปกติ (Inside Cabin, 
Bunk Beds) หรือเทียบเทา  
** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 
ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคาบริการสวนน้ีทันทีท่ีหองพักถูกยืนยัน
จากตางประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไมวา
กรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับมากกวามาตรฐานที่
กําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริงกับผูเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ **    
  

วันทีห่ก เมืองโคเปนเฮเกน - น้ําพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเต้ิล เมอร
เมด - พระราชวังคริสเตียนบอรก - พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวัง
ฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน - ถนนสตรอยเยท - 
ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน                                                                                      
            (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS 
......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศ

เดนมารก (Denmark) เปนเมืองเกาแกเมืองหน่ึงของยุโรปกอต้ังมาราวศตวรรษที่ 
10 และเปนเมืองใหญท่ีสุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ไดรับฉายาวาเปน 
“สวรรคแหงเมืองทา และดินแดนแหงเทพนิยายรักอมตะ” เมืองน้ีเปนแรงบัลดาล
ใจและหลอหลอมกวีระดับโลกฮันส คริสเตียน แอนเดอรแซน (Hans Christian 



 

 

Andersen) ผูสรางสรรคนิยาย เจาหญิงเงือกนอย หนูนอยผูขายไมขีดไฟ ลูกเปด
ข้ีเหรที่ผูคนทั่วโลกตางรูจัก 
นําทานเดินทางสู น้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) เปนน้ําพุขนาด
ใหญรูปทรงแปลกตา คลายธารน้ําตกท่ีไหลริน ซ่ึงต้ังอยูดานหนาทาเรือเมือง
โคเปนเฮเกน มีตํานานเลาวาราชินีเกฟออนไดรับมอบหมายจากเทพเจาผูทรง
อิทธิฤทธิ์ ใหกอบกูชาติบานเมือง พระนางจึงใหพระโอรสท้ังส่ีของพระองคแปลง
กายเปนพระโค เพ่ือชวยกันไถพ้ืนดินจนกลายเปนแผนดินเมืองเดนมารกในปจจุบัน 
ตอมาชาวเดนนิชก็ไดสรางอนุสาวรียของพระนางและพระโอรสทั้งส่ีพระองคไวเพ่ือ
เปนเกียรติและเพ่ือเปนการระลึกถึง 
นําทานเดินทางสู รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเต้ิล เมอรเมด (The Little 
Mermaid) ต้ังอยูบริเวณทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนของขวัญ
แกเมืองโคเปนเฮเกน เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล จาค็อบเซน 
บุตรชายของผูกอต้ังบริษัทเบียรคารลสเบิรก ไดมีความประทับใจจากการดูบัลเลต 
เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน เปนอยาง
มาก จึงวาจางศิลปนชาวเดนมารกช่ือ เอ็ดวารด อีริกเซน มาปم�นรูปเงือกนอยน้ี โดย
นําแบบใบหนามาจากนักเตนบัลเลตช่ือ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายท่ีเปนหญิง
เปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปم�นเงือกนอยน้ีน่ังอยูบนกอนหิน มี
ขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น้ําหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ 
มีสวน Langelinie จะไดสัมผัสกับความผอนคลาย ฟงเสียงรองของนกนางนวล
และชมเรือสําราญที่จอดเทียบทาอยู และท่ีน่ีไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญของ
เมือง โดยในแตละปจะมีนักทองเที่ยวมากกวา 1 ลานคนมาเที่ยว เพ่ือเก็บภาพคูกับ
รูปปم�นเงือกนอยนับเปนสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถายภาพมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 
นําทาน ผานชม พระราชวังคริสเตียนบอรก (Christiansborg Palace) ในอดีต
พระราชวังคริสเตียนบอรกคือพระราชวังซ่ึงเปนท่ีประทับของพระราชสันตติวงศใน
สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แหงประเทศเดนมารก แต ณ ปจจุบัน
พระราชวังแหงน้ีถูกใชเปนที่ทําการรัฐสภา โดยเปนสถานท่ีเพียงแหงเดียวในโลกท่ี
มี 3 หนวยงานราชการในท่ีแหงเดียวกัน น่ันคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ 
และอํานาจตุลาการ แตบางสวนของที่น่ีก็ยังคงถูกใชสําหรับพระราชวงศเดนมารก 



 

 

เชน หองรับแขกของราชวงศ เปนตน รวมทั้งบางสวนยังเปดใหนักทองเที่ยวท่ีสนใจ
ไดเขามาชม 
นําทาน ผานชม พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวังฤดูหนาว 
(Amalienborg Palace) ปจจุบันพระราชวังแหงน้ียังเปนสถานที่ประทับของ
บรรดาเหลาพระราชวงศเดนมารก นอกจากจะไดชมสถาปตยกรรมอันงดงาม
ภายนอกสไตลร็อกโคโคแลว ดานหนาของพระราชวังจะมีการเปล่ียนทหารยาม
หนาวังทุกวัน พระราชวังต้ังอยูริมน้ําทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรางข้ึน
เม่ือกลางศตวรรษที่ 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ป ของราชวงศ
โอลเดนบวรก และใชเปนท่ีพํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากที่
พระราชวังคริสเตียนบอรกถูกไฟไหมในป ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเดนมารก
จึงไดขอซื้อพระราชวังแหงน้ีไว และไดยายเขามาอาศัยต้ังแตนั้นเปนตนมา กษัตริย 
พระราชินี และบุตรของราชวงศไดอาศัยอยูภายในพระราชวังแหงน้ีทั้ง 4 อาคาร 
ต้ังโดดเดนเปนศูนยกลางท่ีงดงามมากท่ีสุดในทวีปยุโรป แมรูปลักษณภายนอกของ
พระราชวังทั้ง 4 มีลักษณะที่เหมือนกัน แตภายในพระราชวังแตละอาคารไดถูก
ตกแตงตางกันไปตามรสนิยมของผูอาศัยเดิม แตละหองไดตกแตงอยางหรูหราท่ีสุด 
ปจจุบันพระราชวังแหงน้ียังคงใชเปนที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอ
ท่ี 2 และราชวงศเดนมารกอยู ซ่ึงบางสวนของพระราชวังเปดใหนักทองเที่ยวที่
สนใจไดเขามาชม และยังเปดเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ 
ภาพเขียน เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับอัญมณี ส่ิงประดิษฐอ่ืนๆ และเอกสารทาง
ประวัติศาสตร ท่ีมีการเก็บรวบรวมในชวงเวลา 400 ปเลยทีเดียว และยังมีรูปปم�น
ขนาดใหญของพระเจาเฟรเดอริกท่ี 5 ซ่ึงต้ังอยูระหวางพระราชวังท้ัง 4 หลัง ซ่ึงวา
กันวา เปนรูปปم�นทรงมาท่ีสวยงามที่สุดของโลกอีกดวย  
นําทาน ผานชม พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน (Rosenborg 
Palace) เปนพระราชวังท่ีตกแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส สรางในสมัย
พระเจาคริสเตียนที่ 4 เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมที่พระองคภาคภูมิใจ เพราะ
นอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในที่ตกแตงอยางหรูหรา ดวยวัตถุท่ี
ล้ําคามากมายแลว ยังมีพิพิธภัณฑในบริเวณช้ันใตดิน ใชเปนที่เก็บเคร่ืองเพชร 
มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซึ่งในอดีต



 

 

พระราชวังแหงน้ีถูกสรางเพ่ือจุดประสงคใชในการพํานักพักรอนของเช้ือพระวงศใน
สมัยน้ัน ท้ังยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 คร้ังในป 1794 และป 
1801 ตอมาราชวงศเดนมารก ไดบูรณะข้ึนมาใหมใหสวยงามด่ังปจจุบัน  
นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยกเกท (Stroget Shopping Street) ถนนชอปปم�ง
ท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจาก ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of 
Copenhagen) คําวา “สตรอยกเยท” ไดถูกต้ังเปนช่ือเลนของถนนคนเดินแหงน้ี 
ซ่ึงแปลวา การเดินเลน โดยใชต้ังแตยุคศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ครอบคลุม ถนน 
4 สายดวยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ 
Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเยทถูกประกาศใหเปน
เขตปลอดรถยนตต้ังแตป 1962 แตในชวงแรก เจาของกิจการหลายรายไมเห็น
ดวยกับการปดถนน เพราะเกรงจะเปนผลเสียตอธุรกิจ แตทําใหทุกวันน้ีผูคนไดเดิน
อยางสนุกและสะดวกสบาย ที่น่ีคึกคักไปดวยผูคนประมาณแสนคนตอวัน เรียงราย
ไปดวยรานคาท่ีมีคุณภาพ มีต้ังแตสินคาราคาถูกไปจนถึงสินคาแบรนดเนมที่มีราคา
แพงที่สุดในโลก อาท ิหลุยสวิตตอง , ชาแนล , รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิสฯ 
, พอรซเลน เปนตน มีรานอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีริมทางที่มาชวย
บรรเลงเพลงใหความบันเทิงระหวางเดินเลน นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดรับ
การขนานนามจากคนทั่วโลกวาเปนเมืองจักรยาน ประชากรเกินคร่ึงใชจักรยานเปน
พาหนะในการเดินทาง เหตุผลสําคัญคือรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง และลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ท่ีสรางมลพิษแกส่ิงแวดลอม จึง
ออกแบบผังเมือง เพ่ือรองรับนักปم�นและคนเดินเทา ใหไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยมากที่สุด  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Scandic Hotel Hvidovre, Hvidovre, Denmark  
หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่เจ็ด อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ท่ีเมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - ทา

อากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  
                      (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ท่ีเมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมี

บริการรถโคช) 
แนะนําสถานที่ทองเท่ียว 
- สวนสนุกทิโวลี (Tivoly) ต้ังอยูใจกลางเมืองหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศ
เดนมารกเปนสวนสนุกที่เกาแกท่ีสุดในโลกและเปนที่ทองเที่ยวชั้นเย่ียมสําหรับ
ครอบครัว และถือเปนหน่ึงในสวนสนุกท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก เปดใหเขาชมในป 
1843 ไดรับความนิยมจากท้ังคนทองถ่ินและนักทองเที่ยวที่มาเยือนโคเปนเฮเกน
เสมอมา ท่ีน่ีมีการจัดแสดงดนตรีสดทุกวันในหลายเวที และเปนแหลงรวม
รานอาหารช้ันเลิศของเมืองอีกดวย สวน Tivoli รองรับนักทองเที่ยวกวา 4 ลาน
คนตอป  อีกหน่ึงประสบการณท่ีไมควรพลาดในการข้ึนรถไฟเหาะของสวน Tivoli 
สัมผัสประสบการณอันนาต่ืนเตน เคร่ืองเลนของสวน Tivoli มีหลากหลายต้ังแต
รถไฟเหาะไมและมาหมุนแบบด้ังเดิมไปจนถึงเคร่ืองเลนแบบคลาสสิกท่ีนํามา
ดัดแปลงใหมใหทันสมัย คุณสามารถเดินเลนรอบสวนขนาดใหญ 8.5 เฮกตาร  ท่ี
เช่ือมตอกับสวนสนุก ในชวงกลางคืน มีการจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 
ดวงท่ีประดับไวตามทางเดินและตนไม สนุกกับการลองเรือมังกรบนทะเลสาบกลาง



 

 

สวนสนุก หรือน่ังทานอาหารในบารและรานอาหารริมน้ํา ซ่ึงเปนที่รูจักท่ัวโลกและ
ข้ึนช่ือเร่ืองการนําอาหารนอรดิกด้ังเดิมมาปรับเปล่ียนใหม 
- อิสระเลือกชมความสวยงามโดยรอบของเมืองโคเปนเฮเกน 
- อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมารก เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือก
ซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร (โดยรถโคช จากโรงแรม ถึง 
สนามบิน 1 เท่ียว) 

22.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดย
สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินท่ี QR164  

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 
วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร  ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย         
                 (-/-/-) 
05.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือ
เปล่ียนเคร่ือง ** 
08.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินท่ี QR838  
** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 15 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
19.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก
มีเตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 
ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 
ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ต๋ัว 

13 - 20 
กันยายน 2562 

13SEP QR833 
BKK-DOH 
20.45-23.55 
14SEP QR169 
DOH-ARN 
01.50-07.15 
19SEP QR164 
CPH-DOH 
22.35-05.50+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 



 

 

20SEP QR838 
DOH-BKK 
08.35-19.20 

27 ก.ย. - 04 
ต.ค. 2562 

27SEP QR833 
BKK-DOH 
20.45-23.55 
28SEP QR169 
DOH-ARN 
01.50-07.15 
03OCT QR164 
CPH-DOH 
22.35-05.50+1 
04OCT QR832 
DOH-BKK 
08.15-19.00 

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 

11 - 18 ตุลาคม 
2562 
(13 ต.ค. คลาย
วันสวรรคต ร. 9 
และ วันออก
พรรษ / 14 ต.ค. 
วันหยุดชดเชย) 

11OCT QR981 
BKK-DOH 
19.40-22.50 
12OCT QR169 
DOH-ARN 
01.50-07.15 
17OCT QR164 
CPH-DOH 
22.35-05.50+1 
18OCT QR832 
DOH-BKK 
08.15-19.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 

18 - 25 ตุลาคม 18OCT QR981 55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 



 

 

2562 
(23 ต.ค. วันปย
มหาราช) 

BKK-DOH 
19.40-22.50 
19OCT QR169 
DOH-ARN 
01.50-07.15 
24OCT QR164 
CPH-DOH 
22.35-05.50+1 
25OCT QR832 
DOH-BKK 
08.15-19.00 

15 - 22 
พฤศจิกายน 
2562 

15NOV QR833 
BKK-DOH 
19.35-23.25 
16NOV QR169 
DOH-ARN 
01.40-06.10 
21NOV QR164 
CPH-DOH 
21.40-05.45+1 
22NOV QR838 
DOH-BKK 
08.35-19.20 

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999 

29 พ.ย. - 06 
ธ.ค. 2562 
(05 ธ.ค. วัน
คลายวันเฉลิมฯ ร.
9) 

29NOV QR981 
BKK-DOH 
20.20-23.59 
30NOV QR169 
DOH-ARN 

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999 



 

 

01.40-06.10 
05DEC QR164 
CPH-DOH 
21.40-05.45+1 
06DEC QR838 
DOH-BKK 
08.35-19.20 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
จํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสือ
เดินทางเพ่ือเดินท 
างได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สง
หนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลา
คงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไป
ตามเง่ือนไข ทุกกรณี ** 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 
บาท ** 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ



 

 

เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดม้ือหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ 
บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีท่ีทานมีความประสงคที่จะส่ังเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง
จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Qatar 
Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน 
รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
คร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ ประมาณ 3,500 บาท 
ข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวี
ซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจายในวันที่ย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กับ
เจาหนาท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันน้ัน) 
 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 
1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุก
พีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลง



 

 

นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 



 

 

กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายท่ีพักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 

 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุก

ทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตข้ันตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวย่ืนวางชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีท่ีสุดท่ี
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วข้ึน หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากข้ึน  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** 
ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษอีกคร้ัง อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จําเปนตองย่ืนกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการย่ืนวี



 

 

ซาหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเง่ือนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเท่ียวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวันที่



 

 

สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ข้ึนอยู
กับประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการย่ืนคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมก่ีวัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการท่ีจําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศท่ีออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและ
มารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทูตตองการ 
เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุล
เทาน้ัน ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเปนที่สุด 
สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับ
มารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวย
ตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหาก
เอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวก
แปลใหทานไดตามปกติ  



 

 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเง่ือนไข และ หากมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในข้ันตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ี
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 
 

เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช



 

 

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ท้ังฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร



 

 

เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันท่ีหน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวท่ีคณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพ่ิม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการ
เดินทางดวยตนเองท้ังหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศสวีเดน 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 



 

 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ช่ือประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหนาที่การ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตท้ังน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับย่ืนเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** 



 

 

** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช
ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท 
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถาม)ี 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเก่ียวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , 
มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 
จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 



 

 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชท้ังผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเง่ือนไข 

เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 
สถานท่ีย่ืนคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวีซา VFS ประเทศสวีเดน  อาคารเดอะเทรนดี้ 

ออฟฟศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงท่ี สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกท่ีสุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามือ สังเกตไดงาย จุดนับพบบริเวณช้ัน 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            

แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันท่ีออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/

เกษียณอายุกรุณาระบุ
ดวย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันท่ี .................. ถึงวันท่ี ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันท่ี .................. ถึงวันท่ี ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันท่ี .................. ถึงวันท่ี ...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ) ...................................................................... 



 

 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
 

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางใน
การอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 
 


