
 

 

รหัสทัวร ITV1902692 
ทัวรยุโรป สแกนดิเนเวีย ฟนแลนด สวีเดน นอรเวย เดนมารก 
9 วัน 6 คืน (QR) 
เม ืองเฮลซิงกิ | ราชาแหงทะเลบอลติค | ชมโบสถเทมเปลิโอคิโอ | วิหารอุสเพนสกี้  | 
กรุงสตอกโฮลม | ชมจัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท | ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม | กรุงออสโล |  
ชมอุทยานหินฟรอกเนอร | ลานกระโดดสกี | โฮเมนโคเลน | พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ | 
กรุงโคเปนเฮเกน | ถายรูปคูกับเงือกนอย | น้ําพุแหงราชินีเกฟออน | พระราชวังอมาเลียนบอรก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
**ราคาทัวรรวมคาวีซาและบริการแลว** 

 
 FLIGHT  
DEPARTURE:   QR839  BKK-DOH 21.05-

00.05+1  
QR303  DOH-HEL  02.00 - 
07.55 

RETURN:         QR164  CPH-DOH 22.35-
05.50+1   

QR832  DOH-BKK 08.00-
19.00 

 

 
17.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศขาออก4 ประตู 8 เคาน
เตอร  Q สายการบิน กาตาร แอร  เวย  โดยมี
เจาหนาที่บริษัทคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกดานเอกสาร ออกบัตรที่น่ัง โหลดสัมภาระ และออกเดินทางสูสนามบิน ** 
ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 39 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน 
** 

21.05 น. เดินทางสูทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร เที่ยวบินที่ QR839  
00.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
 
 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2  ป  
 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง หมาย

เหต ุ
20- 28  กันยายน 62 59,900 (เด็กไมเกิน2ขวบ/

Infant 50% ของ
ราคาทัวร 

 

12,500 25  

08-16 ตุลาคม 62 59,900 12,500 25 
 

วันที่หนึ่ง     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  – ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร  



 

 

 
02.00 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR303  
  ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ืองบิน ** 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ กรุง

เฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด(เวลาทองถิ่น
ชากวาประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) นําทานผานพิธีการตรวจ
คนเข าเม ือง และพิธ ีการทางศ ุลกากร 
จากนั้น นําทานขึ ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู กรุง
เฮลซิงกิ (Helsinki)(ระยะทาง 20 ก.ม./ใชเวลา30
นาที)  เมืองหลวงและเมืองที ่ใหญที ่สุดของประเทศ
ฟนแลนด ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ ริมชายฝم�งอาว
ฟนแลนด จากนั้น นําทานสู เซเนท สแควร (Senate 
Square)จตุรัสกลางเมืองที่ใชจัดกิจกรรมใหญ ๆ กลางจตุรัสมี อนุสาวรียพระเจาอ
เล็กซานเดอร ที่ 2 (Alexander II Monument) ประดิษฐานอยู ถัดไปดานบนเปน 
วิหารอ ุ ส เพนสก ี ้  (Uspensy Cathedral)เด  นตระหง  านตามแบบฉบับ
สถาปตยกรรมรัสเซีย เนื่องจากถูกปกครองดวยรัสเซีย (Russia)มานานถึง 100 ป 
จากนั้น นําทานชม โบสถเทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio Church) หรือเปนที่
ร ู จักกันในนาม โบสถหิน (Rock Church) แตเดิมเปนภูเขาหินแกรนิตใหญที ่ตั้ง
เกะกะอยูกลางเมือง เกือบจะถูกระเบิดทิ้งอยูรอมรอ โชคดีที่มีการระดมความเห็น
เสนอใหกอสรางเปนโบสถ จนกลายเปนสถานที่ขึ้นชื่อมาจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะชาว
ญี่ปุ�นที่มักจะเดินทางมาประกอบพิธีสมรสกันที่นี่ อาจจะเปนเพราะลักษณะโบสถแหง
นี้เกไกดวยดีไซน ผนังเปนหินแกรนิต ดานบนระบายโปรงใหแสงเขา หลังคาประดับ
ดวยลวดทองแดงหนา 1 น้ิว นํามาขดเปนวงกลมใหญดูแปลกตา แตชวนใหหวาดเสียว

วันที่สอง  ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร – เฮลซิงกิ (ฟนแลนด ) –จัตุรัสเซเนท – โบสถเทม
เปลิโอคิโอ  มหาวิหารอุสเพนสกี ้ออรธอดอกซ – มารเกตสแควร – เรือ Silja 
(พักบนเรือ)   บริการอาหารเที่ยง, เย็น(Buffet)                                        



 

 

ไมไดสําหรับพวกที่ชอบสาบานใหฟ�าผาซึ่งเปนโบสถที่มีสถาปตยกรรมแปลกกวาที่อ่ืน
โดยสรางเขาไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุดหนุมสาวชาวเฮลซิงกิ
นิยมมาจัดงานแตงงานกันที่โบสถน้ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่1)  
            หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square 

ตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว แหลวงขายปลานานาชนิด 
รวมไปถึงอาหารและผลไมอีกมากมาย จากนั้น นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อเช็คอินขึ้น
เรือ Silja จากเฮลซิงกิไปยังเมืองสตอกโฮลม ชมวิวทิวทัศนระหวางทาง ผานเกาะ
แกงตางๆระหวางสองเมืองหลวงทรงเสนหของสแกนดิเนเวีย** ทานควรเตรียม
กระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือสําราญ 1 คืนเพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทางของทานกระเป�าใบใหญจะถูกโหลดที่ใตทองเรือ ** 
  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารบนเรือ (ม้ือที่2)  
(พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ�ตสไตลสแกนดิเนเวียน)หลังรับประทานอาหาร อิสระใหทาน
พักผอนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆไมวาจะเปนไนทคลับ ชอปปم�ง 
รวมไปถึงโชวตางๆบนเรือ (จะไมรวมคาเขาชมตางๆภายในเรือ ) 

        ที่พัก: บนเรือสําราญ ซิลเลีย ไลน (Silja Line cruise )   
หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือเทียบเทา 
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวางและมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 
เริ่มตน ประมาณ 4,000-5,000 บาทโดยชําระคาบริการสวนนี้ทันทีที่หองพัก
ถูกยืนยันจากตางประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หองพักแบบปกต ิ(Inside Cabin) 
เต็มไมวากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับมากกวา
มาตรฐานที่กําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade)ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผูเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถงึ
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ** 
 
 
 



 

 

        
 
 
 
 
 
 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ(ม้ือที่3) 
    เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือกรุงสตอกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสน

สวยของประเทศสวีเดน (Sweden) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) 
เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนาน
นามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 
เกาะที ่โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ
มาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่
สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮลม งดงามแปลกตาใน
บรรยากาศรอบๆเมืองที ่ตั ้งอยู บนพื ้นนํ ้า มีสถานที่
สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑในยุคกลาง,มหา
วิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการด
ทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง เปนตน จากนั้น นํา
ทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม (City Hall) 
ซึ ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื ่อดังของสวีเดน คือ Ragnar 
Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จ
สมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี ้ยง
รับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

วันที่สาม   เมืองสต็อคโฮลม  ประเทศสวีเดน – City Hall – ยานเมืองเกา – จัตุรัสกุสตาฟ 
อดอฟท – ถนน(Drottninggatan)     บริการอาหารเชา, เที่ยง, เย็น 



 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่4)                     
บาย   นําทานเยี่ยมชม Old Town ซึ่งเปนเขตเมืองเกาแหงสต็อคโฮลม เต็มไปดวยที่อยู

อาศัยสมัยโบราณของศตวรรษที่13 ที่ยังคงรักษาสภาพอาคารบานเรื่อนไดอยางดี ซึ่ง
ถนนในเมืองยังใชปูดวยกอนหินสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกทั้งตึกราม มีทัศนียภาพสวยที่สุด
ของกรุงสตอกโฮลม เชิญเดินเที ่ยวชมบริเวณเมืองเกาแกที่
สวยงามราวกับภาพวาด ยอนสูอตีดอันรุงเรือง ที่ปจจุบันยังทิ้ง
รองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตั้งของ 
พระราชวังหลวง รัฐสภา มหาวิหาร ตลาดหุน ตลอดจนกลุม
อาคารพิพิธภัณฑ  จากนั ้น น ําท านเย ี ่ ยมชม Kungliga 
Slottet ( Royal Palace ) และ จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท ที่มีอีกชื่อที่รูจักกันเปน
อยางดีวา Stortorget ซึ่งเเปลวา จัตุรัสใหญ เปนจัตุรัสที่มีความเกาเเกอยางมาก
เเละกวางขวางโออา ดวยพื้นอิฐสีเเดงที่มีความสวยงามเเละเปนรูปลักษณลายเลขา
คณิตที ่กระจัดกระจายอยู ทั ่วไปเลย สวนผนังโดยรอบของอาคารตางๆ ก็นับวา
สวยงามเปนอยางยิ่ง จากน้ัน นําทานสามารถเดินสู ถนนชอปปم�ง(Drottninggatan) 
ชอปปم�งสินคาและของที่ระลึกที่ หางสรรพสินคา NK หางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ 
ถนนคนเดินที่มีรานคามากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่5)  
 หลังอาหารนําทานเขาที่พักแรม 

 ที่พัก: Quality Hotel Globe 4ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื ่อโรงแรมที ่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม (ม้ือที่6) 
    นําทานชม พิพิธภัณฑเรือวาซา Vasa-Museum 

เรือรบโบราณอายุรวม 400 ปที่กษัตริยกุสตาฟที่2
รับสั่งใหสรางเปนเรือรบใหญที่สุดในยุโรปในสมัยน้ัน 
แตเพียง 20 นาทีลงนํ้าเรือวาซาที่ยิ่งใหญก็จมลงอยู
ใตทะเลมากกวา 300 ป ถึงไดกูขึ้นมาขึ้นมา เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของ
เรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นตและตกแตงประดับประดาดวยรปูแกะสลักนับรอยช้ิน เปน
ทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดน โดยตองนําช้ินสวนหลายลานช้ินที่กระจายไปทั่วทอง
นํ้าแถบนั้นมาปะติดปะตอเหมือนตอโมเดลขนาดยักษ ถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ที่สุดแหงหน่ึงในโลก  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อาหารไทย (ม้ือที่ 7) 

    จากนั ้น  น ํ าท  านเดินทางส ู   เม ืองเออเรบลู  
(Orebro) (197กิโลเมตร/ ใชเวลา 3.30 ช.ม)
เมืองป�อมและปราสาทริมแมนํ้าอันเปนเอกลักษณ
ของเมือง เมืองเออเรบลูนั้นตั้งอยูบนฝم�งตะวันออก
ของทะเลสาบเยลมาเรน เปนอีก 1 เมืองที่มีชื่อเสียง
ของสวีเดนนําทานผานชม ปราสาทเออเรบลู (Orebro Castle) ที่ต้ังตระหงานอยู
บนเกาะเล็กๆ ริมแมนํ้าสวารตานซึ่งเปนปราสาทหรือป�อมปราการในยุคสมัยกลาง ที่
มีอายุมากกวา 700 ป สรางขึ้นครั้งแรกในราชวงศวาซา (Royal Family Vaza) 
โดยหอคอยถือวาเปนสวนที่เกาแกที่สุดสรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 หองพักบางหองของ
ปราสาทถูกใชเปนหองเรียนสําหรับนักเรียนจากโรงเรียน Karolinska  

วันที่สี่   เมืองสต็อคโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา – เออเรบลู (สวีเดน) – เมืองคาลสตัท                            
           บริการอาหารเชา, เที่ยง, เย็น 



 

 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) (112 กม./
2ชม.) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูระหวางเมือง
สต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศ
นอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สราง
เมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 ชื่อ
เมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่นี่มี
โบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจํา
จังหวัด และสะพานหิน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่8)  
 หลังอาหารนําทานเขาที่พักแรม 

 ที่พัก: Scandic Karlstad city 4ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ชื ่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือที่ 9) 
      นําทานเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) (220 กม./3ชม.) ประเทศนอรเวย 

(Norway) เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเม่ือประมาณ 60 ป แตมีประวัติศาสตรยอนหลัง
กวา 900 ป  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่10) 
บาย     น ําทานเที ่ยวชมเมืองออสโล จากนั ้น นําทานเดินทางสู อุทยานฟรอกเนอร 

(Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต 
และทองแดงใหคนรุ นหลังไดเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของ

วันที่หา    เมืองคาลสตัท  -  เมืองออสโล (นอรเวย ) – อุทยานฟรอกเนอร 
 - ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน     บริการอาหารเชา, เที่ยง, เย็น 



 

 

อุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะ
จากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 

    นําทานชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน 
(Holmenkollen ski jump arena) น้ีตั้ง
สูงตระหงานอยูบนยอดเขา เปนสถานที่
จัดการแขงขันกีฬาโอลมิปกฤดูหนาวในป 
1952 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่11)  
 หลังอาหารนําทานเดินทางสูที่พัก  

  ที่พัก: Scandic Fornebu 4ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื ่อโรงแรมที ่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือที่ 12)         
                  นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ 

( Viking Museum ) จัดแสดงเกี ่ยวกับเรือ
ไวกิ้งที่สรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 
โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้
ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวัน
ที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของ
ชาวไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบทํา
การคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่
รุงเรืองที่สุด 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่13) 
บาย   อิสระช อปป  งที่ยานคาร�م ลโจฮันสตร ีท Karl 

Johan Street ซึ ่งเปนแหลงชอปปم�งที่เลื ่องชื่อ
ของเมืองออสโล สินคาของฝากที่เปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน  

    สมควรนําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ 
(Port) เพื ่อ ลองเรือสําราญ ดีเอฟดีเอส จาก
เมืองออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS 
Scandinavian Seaway Cruise from Oslo , Norway to Copenhagen , 
Denmark) บนเรือสําราญ พรั่งพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษี , รานอาหาร , หอง
ซาวนา , สปา , โรงภาพยนตร และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ่งอํานวยความสะดวกแบบครบ
ครัน 
** ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบน
เรือสําราญ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทานกระเป�าใบใหญจะถูก
โหลดที่ใตทองเรือ ** 

วนัที่หก    ออสโล (นอรเวย ) –  พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ  - ยานคารลโจฮันสตรีท   
              - ลองเรือ DFDS      บริการอาหารเชา, เที่ยง, เย็น                                                                                                                   



 

 

คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือ (ม้ือที่ 14) (พิเศษ !! เมนู บุฟ
เฟ�ตสไตลสแกนดิเนเวียน)  
    หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

  ที่พัก: บนเรือสําราญ ดีเอฟดีเอส หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  
 (ชื ่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล  (Sea View Cabin) กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 
เริ่มตน ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคาบริการสวนนี้ทันทีที่หองพัก
ถูกยืนยันจากตางประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หองพักแบบปกต ิ(Inside Cabin) 
เต็ม ไมวากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับมากกวา
มาตรฐานที่กําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผูเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถงึ
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือ (ม้ือที่ 15) 
         เร ือเท ียบทา ณ ทาเร ือโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก 

(Denmark) นําทานเที่ยวชม
เมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูป
ค ู  กั บ เ ง ื อ ก น  อ ย ( Little 
Mermaid) สัญลักษณ ของ
เมือง ใกลกันเปนยานทาเรือ
ขนาดใหญที ่มีเรือสินคาและ
เรือสําราญเทียบทาอยู  ชม
นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain)  มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรง
อิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 
4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันนี้ 

 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่16) 
บาย   นําเที่ยวชม พระราชวังอ

ม า เ ล ี ย น บ อ ร ก
( Amalienborg 
Palace) บ ริ เ ว ณ ด  า น
นอกที่ประทับในฤดูหนาว
ของราชวงศแหงเดนมารก
นับตั ้ ง แต  ค .ศ .  1794 
ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อ
สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยูที่น่ี  จากนั้นใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิตี้
ฮอลล (City Hall) จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัส
บรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget 

วนัที่เจ็ด  โคเปนเฮเกน(เดนมารก) – ลิตเติ้ลเมอรเมด – นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน  
– พระราชวังอมาเลียนบอรก   บริการอาหารเชา, เที่ยง 



 

 

Street) ถนนชอปป ง ที�م ่ยาวที ่สุดในโลก เริ ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ ้นสุดที่ 
Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio 
Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry 
ฯลฯ 

 *เพ่ือความสะดวกของทานในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา ใหทานอสิระ
รับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย* 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

  ที่พัก: Park Inn By Radisson Copenhagen Airport Hotel  3 ดาวหรือ
ระดับใกลเคียงกัน  
 (ชื ่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือที่ 17) 
    นําทานเขาชม ทาเรือนูฮาวน Nyhavn เปนเขตทาเรืออันเกาแกของโคเปนเฮเกน 

ตั้งอยูริมฝم�งตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกที่ 5 
ทรงรับสั่งใหสรางทาเรือใกลๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อใหสะดวกงายตอการขนยายสินคา 
และใชเปนทาเรือพาณิชยสําหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบทา ในวันอากาศดีๆ 
ถือเปนศูนยรวมของนักทองเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ  

                 อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่แปด    ทาเรือนูฮาวน - ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน   



 

 

17.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน   
18:00 น.    เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
22:35 น. เหินฟ�าสูทาอากาศยานโดฮาโดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินที ่QR164 

  05:50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพื่อ
เปลี่ยนเครื่อง ** 
    ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ืองบิน ** 
  08:00 น. เหินฟ�าสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินกาตารแอรเวย 

เท่ียวบินที ่QR832 
    ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ืองบิน ** 
  19:00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
 - จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
 - หรือเลื ่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 

วนัที่เกา    ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   



 

 

 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทาน
ยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3. การจองทัวรและชําระคาบริการ  
 - กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร+คาวีซา) ทานละ 30,000 บาท 
 - คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 20-25 วันกอนออกเดินทาง 
 - ถ ายร ูป/สแกน สําเนาหนาพาสปอร ตและแบบฟอรมกรอกขอมูลส ําหรับย ื ่นว ีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร) จัดสงบริษัทฯ เพื่อทําการสงชื่อยื่นคํารองขอรับคิววีซา 
ภายใน 3 วัน หลังจากทานชําระเงินมัดจําคาทัวร 

 
**สําคัญ **สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทางเดือนกอนหมดอายุ 6 จะตองมีอายุเหลือมากกวา) 

นับจากวันเดินทางไป-กลับ  และจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา  (กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัท  มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุ และนําสงใหกับบริษัทฯ พรอมพรอมหลักฐานการชําระเงินมัดจําคาทัวร 
 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ

ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 



 

 

5. อัตราคาบริการน้ีรวม  
 1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
      (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได)  
 2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณีพัก 
3 ทานถาวันที่เขาพักหองโรงแรม 

ไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพักพัก 2หอง (มีคาใชจายพักเด่ียวเพิ่ม) 
 3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
 4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินกาตาร แอรเวย นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7

กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทาง
ไปตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความ
คุมครองเบื้องตน ดังน้ี  

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหต ุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
- คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 
บาท 
- คารักษาพยาบาลตอเนื่องในประเทศไทยผูเอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 
บาท 
ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  ประกันภัย

เดินทางอันน้ีโดยทั้งนี้การทําประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนํา
เที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งน้ี 



 

 

ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได
กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 

 7. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการทัวร พรอมคนขับรถ  
  (กฎหมายสหภาพยุโรป ไมอนุญาตใหพนักงานขับรถทํางานเกิน 12 ชม./วัน) 

8.รวมคาวีซาแลว หากทานที่มีวีซาแลว หักคาวีซาออก 2,200 บาท 
9.คาทัวรรวม Vat เรียบรอยแลว 

 
6. อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และ
ไดทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและนํ้าใจจากทาน 

 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน 
 
7. หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจา
หรือคาทัวรทั ้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  



 

 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยทั้งนี ้การทําประกันนี้จาก



 

 

บริษัทมากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครอง
และขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติม
สามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ 

13.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นตัวแทนผู
จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

14.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (ประเทศสวีเดน) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15-20 วันทําการ 

** กรณีผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายในระยะเวลา 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาที่ บริษัทฯ 
** 

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา 
(หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) 
หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพื่อนําไป
แสดงตอสถานทูต 

 
2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูป

ถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอน
แทคเลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 
 
 
 



 

 

3. เอกสารสวนตัว (ถามี) 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาเคยมีการเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื ่นวีซ า กรณีบิดา-มารดาหยาร าง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอน
ยื่นคํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท
ที่ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, 
และชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) 
และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผู
มีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
 
 



 

 

5. หลักฐานการเงิน (เอกสารมีอายุ 15 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 

5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใช Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน 
(กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมี
ยอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีนั้นๆไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 
 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง (Sponsor Letter) พรอมขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และหนังสือสนับสนุน
คาใชจายจากธนาคาร (Bank Guarantee) และ Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 
6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) 
 

 ทั้งนี้ ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พ่ี-นองทอง
เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ 
และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 

 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Bookbank) หรือมีประวัติการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง 
ที่ออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ครอบคลุม 3-5 วัน กอน

วันนัดหมายย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 

 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เนื่องจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก



 

 

สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที ่จะยื ่นคํารองขอวีซาใหม ผู สมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียน
สถานทูตเพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 
 
 



 

 

เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเนเธอรแลนด จําเปนตองแปลเปน
ภาษาอังกฤษ 

จาก ศูนยรับแปลเอกสารที่ผานการรับรองถูกตองตามกฎหมาย เทานั้น !! 
พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (ประเทศสวีเดน) 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน

ภาษาอังกฤษ) 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
4. เพศ   ชาย          หญิง 
5. ที่อยูปจจุบัน ตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 
.............................................. 
โทรศัพทมือถือ ..........................................................  โทรศัพทบาน 
.......................................................... 
6. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  
...................................................................... 



 

 

7. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย 
โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   
แยกกันอยู 

10. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
..................... 
11. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด 
...................... 
12. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
...................... 
13. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังนี้ 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ 
ประเทศ ................... 
14. ยอดเงินคงเหลือในบัญชอีอมทรัพย (ที่ทานใชแสดงกับสถานทตูเพ่ือยื่นคํารองขอวีซา)  

............................................................................................................ 



 

 

15. วีซา Schengen ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  
(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวีซา ...............................................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที ่.............................................. ถึงวันที่ 

.................................................. 
16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 
17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

            ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/
ญาติ/บริษัท/องคกร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ 
............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ 
............................................................ 

   เงินสด  
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจาก
ทางสถานทูต         กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 



 

 

 เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื ่นว ีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไมรับผิดชอบทุกกรณ ี

  - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เนื่องจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื ่อบริษัท, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เริ่มงาน 

 
 เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับ

บริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่
ผานมา 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 

 

 
 
 

 


