
 

 

รหัสทัวร ZET1901326 

ทัวรสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวยเดนมารก [เลสโก ไดโอน่ี] 
8 วัน 5 คืน (QR) 
เนินเขาฟยัลกาทัน   พิพิธภัณฑยุคกลาง   มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม 
โอเปรา เฮาส   ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม   พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร 
ยานเมืองเกากมัลา สแตน   พระราชวังหลวง   เมืองคารลสตัด 

โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด   จัตุรัสใจกลางเมือง 
ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด   สะพานหินเกาแกะ 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร  (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร 
Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

20.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR833     

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

เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน

นานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮลม - 
เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑยุคกลาง - มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม - 
โอเปรา เฮาส - ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวา
ซาร                                    (-/-/D) 

01.50 น. นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม 
ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR169      

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 
07.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศ

สวีเดน  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองสต็อคโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ 
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนเมืองหลวงที่งดงามที่สุดในกลุมประเทศแถบ
สแกนดิ เนเวียทั้ งหมด จนไดรับขนานนามวา “ราชินีแหงทะเลบอลติก” 



 

 

ประกอบดวยเกาะนอยใหญ 14 เกาะ โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) 
ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่
ตั้งอยูบนพื้นน้ํา ทําใหเมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงทีส่วยที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
นําท านเดินทางสู  จุดชมวิว เนิน เขาฟยัลกาทัน  (Fjallgatan Hill) เพื่ อ
บันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮลมจากมุมที่สวยที่สุดชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู
บนเกาะใหญ 14 เกาะ ที่หอมลอมดวยทะเลสาบมาลารและทะเลบอลติก  
นําท าน  ผ านชม  สถานที่ สํ าคัญ  อาทิ  พิ พิ ธภัณ ฑ ยุคกลาง (Medieval 
Museum), ม ห า วิ ห า ร แ ห ง เ มื อ งส ต็ อ ค โฮ ล ม  (The Cathedral of 
Stockholm), โอเปรา เฮาส (Opera Houses) เปนตน 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 
 

  
  
 
 



 

 

นําทาน เขาชม ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม (City Hall of Stockholm) ที่
ใชเวลาสรางนานถึง 12 ป เสร็จสมบูรณในป 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ของประเทศสวีเดน ชื่อ เรกนาร ออสตเบิรก (Ragnar Ostberg) สรางดวยอิฐ
แดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค ไดรับแรงบันดาลใจในการสราง
มาจากปราสาทสไตลเรอเนสซองคของประเทศอิตาลี จึงไดออกแบบใหศาลาวา
ก าร เมื อ งแห ง น้ี มี ล านกลางเพิ่ ม เข าม าสองลานคื อ  บ อรก าร ก าร เด น 
(Borgargarden) และ บลูฮอลล (Blue Hall) ในทุกๆ วันที่  10 ของเดือน
ธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 
ภายใน หองโถงใหญโกลเดน ฮอลล (Golden Hall Room) ที่ประดับประดา
ดวยหินโมเสคแกวและทองคํากวา 18 ลานชิ้น เพื่อบอกเลาเรื่องราวความเปนมา
ของประเทศสวีเดนตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 9 จนถึงชวงทศวรรษที่ 1920 ภาพ 
“ราชินีแหงทะเลสาบมาลาเร็น” คือภาพจําลองของเมืองสต็อคโฮลมโดยเปนรูปสตรี
น่ังอยูบนบัลลังก บริเวณดานขางทานจะไดพบกับรูปปم�นอาคารที่นาสนใจอีก
มากมายทั่วโลก ภายในประกอบดวย หองประชุมสภาเมืองสต็อคโฮลม 
(Stockholm City Council Meeting Room) คือ สถานที่จัดประชุมของ
สมาชิกสภาเมืองสต็อคโฮลม 101 ทาน เดอะวอลทออฟเดอะฮันเดรด (The 
Wall of The Hundred) จะอยูที่ดานลางของหอคอยสูง 106 เมตร บริเวณ
เพดานประกอบดวยชองเก็บของเล็กๆ 100 ชอง ผนังในหองรูปไข (Wall in 
the Oval Room) ตกแตงดวยผามานที่ทอขึ้นมาตั้งแตปลายศตวรรษที่ 17 ใน
เมืองโบเวส ประเทศฝรั่งเศส และเพื่อเปนการอนุรักษโบราณวัตถุเหลาน้ี จึงหาม
ไมใหมีการใชแผลชถายภาพในหองน้ี และในวันเสารจะมีการจัดงานแตงงานขึ้นที่น่ี 
ปริ้นซแกลลอรี่ (Prince Gallery) ทานสามารถรับชมทิวทัศนของทะเลสาบ
มาลาเรน และชายฝم�งของเมืองสต็อคโฮลมได สวนอีกดานของหองทานจะไดพบ
ภาพแบบเดียวกันจากภาพวาดฝพระหัตถของเจาชายยูเจน ภายในมีเสาสีดําทําจาก
หินไดอะเบส สวนบริเวณชองหนาตางที่หันเขาหาผืนน้ําจะมีประติมากรรมนูนรูปตัว
ละครชายหญิงจากตํานานคลาสสิคของชาวนอรดิกอยู หองทรีคราวนแชมเบอร 
(The Three Crown Chamber Room) ทานจะไดสัมผัสกับความพลิ้วไหว
ของเสนไหมและเสนใยสีเงินที่งดงามบนผนังนอกจากน้ีบนผนังดานหน่ึงยังมี



 

 

ภาพวาดฝาผนังรูปทิวทัศนของเมืองสต็อคโฮลมประดับอยู ** รอบของการเขา
ชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใด
สวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร (Vasa Museum) เปนเรือที่
ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 
95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปน
ทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงใน
โลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี 9 นิทรรศการ 
ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนพิพิธภัณฑที่นักทองเที่ยวให
ความสนใจมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑทั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของ
การเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได 
ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นํ าคณ ะเข าสู ที่ พั ก  Good Morning Kista, Stockholm, Sweden 

หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สาม เมืองสต็อคโฮลม - ยานเมืองเกากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมือง
คารลสตัด - โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลา
ก ล า ง ป ร ะ จํ า เ มื อ ง ค า ร ล ส ตั ด  - ส ะ พ า น หิ น เ ก า แ ก                                                   
(B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเกาแกที่สุด
และสวยงามราวกับภาพวาดปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง 
มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบานเรือน สิ่งปลูกสรางที่มีความสวยงามใน
รูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบสวีเดนเชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ 
ที่เรียงรายไปดวยรานกาแฟ รานหนังสือ และยังเปนที่ตั้งของ ผานชม พระราชวัง
หลวง (Royal Palace) เปนที่ประทับอยางเปนทางการของพระราชวงศสวีเดน 
เปนหน่ึงในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของทวีปยุโรป 
ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรคสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1754 ภายใน มีหอง
ตางๆ รวมกัน 608 หอง ซึ่งเปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งป ในบรรดา
หองตางๆสวนที่เปนจุดเดน ไดแก หองพระคลังวิหารหลวง หองโถงวาการของรัฐ 
หองพักของขุนนาง ลําดับตางๆ และ พิพิธภัณฑโบราณสถานกุสตาฟที่ 3 ชมการ
ผลัดเปลี่ยนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลากอน
เท่ียงของทุกวัน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัด (Karlstad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยูริม
ทะเลสาบแวนเนิรน อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล 
ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดย
กษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป ค.ศ. 1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของ
พระองค ผานชม โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด (Cathedral of Karlstad), 
จัตุรัสใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด 
(City Hall of Karlstad)  แ ล ะ  ส ะ พ าน หิ น เก า แ ก  (Ancient Stone 
Bridge) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - อุทยานฟ
รอกเนอร - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคารล โยฮันน  - 
พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา                           
(B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 
นาที) เมืองหลวงของ ประเทศนอรเวย (Norway) ไดถูกสถาปนาเมื่อประมาณ 
60 ป ที่ผานมาน้ี ครั้งสมัยที่ประเทศนอรเวยอยูในอารักขาของประเทศเดนมารก
น้ัน ประเทศนอรเวยเคยยายเมืองหลวงถึง 2 ครั้ง จากเมืองทรอนไฮมเปนเมือง
เบอรเกน จนกระทั่งยายมาเปนเมืองออสโลในปจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กวาป
กอน เมืองออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึ่งอยูภายใต
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฮร เมืองออสโล
เปนเมืองหลวงที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ตั้งอยูขอบดานเหนือ
ของอาวฟยอรด ระหวางทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม เปน
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณอันหาชมไดยาก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 



 

 

นํ าท าน เดิ นท างสู  อุ ท ยาน ฟ รอก เนอ ร  (Vigeland Sculpture Park, 
Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด 
ที่ใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังได
เห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลัก
ชิ้นโบวแดงของทานชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทง
เดียว 
นํ าท าน  ถ ายรูป เป นที่ ระลึ ก  กั บ  ลานกระโดดสกี ฮอล เม น โคล เลน 
(Holmenkollen) สถานที่แขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวที่ปกติในชวงเดือน
มีนาคมจะใชเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทั้งโลกที่นี่ สามารถจุผูเขารวม
ไดเกือบหน่ึงแสนคน  
นําทานเดินทางสู ถนนคารล โยฮันน เกท (Karl Johangen Gate Street) 
เปนแหลงชอปปم�งและแหลงนัดพบปะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอรเวย ของ
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนอรเวย ตั้งอยูกลางเมืองออสโล มีสินคา
ทุกสิ่งอยางที่ทานปรารถนาใหไดเลือกซื้อเปนของฝาก ของขวัญ สินคาที่มีชื่อเสียง
มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑจากขนสัตว น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก 
เชน เรือไวกิ้ง หรือตุกตาโทรล (Troll) ตุกตาพื้นบานของประเทศนอรเวย  
เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน บริเวณเดียวกันเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญไมวาจะ
เปน พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งเปนที่ประทับของกษัตริยองคปจจุบัน
และ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) เปนตน 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรือเทียบเทา 
** คําแนะนํา ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับ
คางคืนบนเรือสําราญ 1 คืน (ในคืนวันพรุงน้ี) เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
ของทาน ** 



 

 

 
  

วันที่หา เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง - ลองเรือสําราญหรู 
DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก             
(B/L/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง (The Viking Ship Museum) พาหนะ
สําคัญของเหลานักรบไวกิ้งเมื่อครั้งที่เคยรุงเรืองในอดีต จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ง
ที่สรางจากไมในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆเมืองออสโล ฟยอรด 
นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 
ป เปนตํานานของชาวไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งใน
เร่ืองของการรบ ทําการคา และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไม
มีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุด ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท



 

 

ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุก
กรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 

 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ เพื่อ 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 สิ่งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน ** ทาน
ควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือ
สําราญ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน ** 

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

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ�ต
สไตลสแกนดิเนเวียน) 
 นําคณะเขาสูที่ พัก บนเรือสําราญ DFDS หองพักแบบปกติ (Inside 
Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเทา  
** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 
ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคาบริการสวนนี้ทันทีที่หองพักถูก
ยืนยันจากตางประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) 
เต็ม ไมวากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับ
มากกวามาตรฐานที่กําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผูเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทจะคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ **    
  

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก เมืองโคเปนเฮเกน - นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล 
เมอรเมด - พระราชวังคริสเตียนบอรก - พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ 
พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิรก หรอื พระราชวังฤดูรอน - ถนน
ส ต ร อ ย เ ย ท  - ศ า ล า ว า ก า ร เ มื อ ง โ ค เ ป น เ ฮ เ ก น                                                                       
(B/-/-)  

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

เดนมารก (Denmark) เปนเมืองเกาแกเมืองหน่ึงของยุโรปกอตั้งมาราวศตวรรษ
ที่ 10 และเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ไดรับฉายาวาเปน 
“สวรรคแหงเมืองทา และดินแดนแหงเทพนิยายรักอมตะ” เมืองน้ีเปนแรงบัล
ดาลใจและหลอหลอมกวีระดับโลกฮันส คริสเตียน แอนเดอรแซน (Hans 
Christian Andersen) ผูสรางสรรคนิยาย เจาหญิงเงือกนอย หนูนอยผูขายไม
ขีดไฟ ลูกเปดขี้เหรที่ผูคนทั่วโลกตางรูจัก 
นําทานเดินทางสู นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) เปนน้ําพุขนาด
ใหญรูปทรงแปลกตา คลายธารน้ําตกที่ไหลริน ซึ่งตั้งอยูดานหนาทาเรือเมือง
โคเปนเฮเกน มีตํานานเลาวาราชินีเกฟออนไดรับมอบหมายจากเทพเจาผูทรง
อิทธิฤทธิ์ ใหกอบกูชาติบานเมือง พระนางจึงใหพระโอรสทั้งสี่ของพระองคแปลง
กายเปนพระโค เพ่ือชวยกันไถพื้นดินจนกลายเปนแผนดินเมืองเดนมารกในปจจุบัน 
ตอมาชาวเดนนิชก็ไดสรางอนุสาวรียของพระนางและพระโอรสท้ังสี่พระองคไวเพื่อ
เปนเกียรติและเพ่ือเปนการระลึกถึง 
นําทานเดินทางสู  รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล เมอรเมด (The Little 
Mermaid) ตั้งอยูบริเวณทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนของขวัญ
แกเมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล จาค็อบเซน 
บุตรชายของผูกอตั้งบริษัทเบียรคารลสเบิรก ไดมีความประทับใจจากการดูบัลเลต 
เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน เปนอยาง
มาก จึงวาจางศิลปนชาวเดนมารกชื่อ เอ็ดวารด อีริกเซน มาปم�นรูปเงือกนอยน้ี โดย
นําแบบใบหนามาจากนักเตนบัลเลตชื่อ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายที่เปนหญิง
เปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปم�นเงือกนอยน้ีน่ังอยูบนกอนหิน มี



 

 

ขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น้ําหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ 
มีสวน Langelinie จะไดสัมผัสกับความผอนคลาย ฟงเสียงรองของนกนางนวล
และชมเรือสําราญที่จอดเทียบทาอยู และที่น่ีไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญของ
เมือง โดยในแตละปจะมีนักทองเที่ยวมากกวา 1 ลานคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคูกับ
รูปปم�นเงือกนอยนับเปนสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถายภาพมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

 
 

นําทาน ผานชม พระราชวังคริสเตียนบอรก (Christiansborg Palace) ใน
อดีตพระราชวังคริสเตียนบอรกคือพระราชวังซึ่งเปนที่ประทับของพระราชสันตติ
วงศในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แหงประเทศเดนมารก แต ณ ปจจุบัน
พระราชวังแหงน้ีถูกใชเปนที่ทําการรัฐสภา โดยเปนสถานที่เพียงแหงเดียวในโลกที่
มี 3 หนวยงานราชการในที่แหงเดียวกัน น่ันคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ 



 

 

และอํานาจตุลาการ แตบางสวนของที่น่ีก็ยังคงถูกใชสําหรับพระราชวงศเดนมารก 
เชน หองรับแขกของราชวงศ เปนตน รวมทั้งบางสวนยังเปดใหนักทองเที่ยวที่สนใจ
ไดเขามาชม 
นําทาน ผานชม พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวังฤดูหนาว 
(Amalienborg Palace) ปจจุบันพระราชวังแหงน้ียังเปนสถานที่ประทับของ
บรรดาเหลาพระราชวงศเดนมารก นอกจากจะไดชมสถาปตยกรรมอันงดงาม
ภายนอกสไตลร็อกโคโคแลว ดานหนาของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยาม
หนาวังทุกวัน พระราชวังตั้งอยูริมน้ําทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรางขึ้น
เมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ป ของราชวงศ
โอลเดนบวรก และใชเปนที่พํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากที่
พระราชวังคริสเตียนบอรกถูกไฟไหมในป ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเดนมารก
จึงไดขอซื้อพระราชวังแหงน้ีไว และไดยายเขามาอาศัยตั้งแตน้ันเปนตนมา กษัตริย 
พระราชินี และบุตรของราชวงศไดอาศัยอยูภายในพระราชวังแหงน้ีทั้ง 4 อาคาร 
ตั้งโดดเดนเปนศูนยกลางที่งดงามมากที่สุดในทวีปยุโรป แมรูปลักษณภายนอกของ
พระราชวังทั้ง 4 มีลักษณะที่เหมือนกัน แตภายในพระราชวังแตละอาคารไดถูก
ตกแตงตางกันไปตามรสนิยมของผูอาศัยเดิม แตละหองไดตกแตงอยางหรูหราท่ีสุด 
ปจจุบันพระราชวังแหงน้ียังคงใชเปนที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอ
ที่ 2 และราชวงศเดนมารกอยู ซึ่งบางสวนของพระราชวังเปดใหนักทองเที่ยวที่
สนใจได เขามาชม และยังเปดเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ 
ภาพเขียน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับอัญมณี สิ่งประดิษฐอ่ืนๆ และเอกสารทาง
ประวัติศาสตร ที่มีการเก็บรวบรวมในชวงเวลา 400 ปเลยทีเดียว และยังมีรูปปم�น
ขนาดใหญของพระเจาเฟรเดอริกที่ 5 ซึ่งตั้งอยูระหวางพระราชวังทั้ง 4 หลัง ซึ่งวา
กันวา เปนรูปปم�นทรงมาท่ีสวยงามที่สุดของโลกอีกดวย  



 

 

  
นําทาน ผานชม พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน (Rosenborg 
Palace) เปนพระราชวังที่ตกแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส สรางในสมัย
พระเจาคริสเตียนที่ 4 เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมที่พระองคภาคภูมิใจ เพราะ
นอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในที่ตกแตงอยางหรูหรา ดวยวัตถุที่
ลํ้าคามากมายแลว ยังมีพิพิธภัณฑในบริเวณชั้นใตดิน ใชเปนที่เก็บเครื่องเพชร 
มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซึ่งในอดีต
พระราชวังแหงน้ีถูกสรางเพ่ือจุดประสงคใชในการพํานักพักรอนของเช้ือพระวงศใน
สมัยน้ัน ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้งในป 1794 และป 
1801 ตอมาราชวงศเดนมารก ไดบูรณะขึ้นมาใหมใหสวยงามดั่งปจจุบัน  



 

 

นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยกเกท (Stroget Shopping Street) ถนนชอป
ปم�งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of 
Copenhagen) คําวา “สตรอยกเยท” ไดถูกตั้งเปนชื่อเลนของถนนคนเดินแหงน้ี 
ซึ่งแปลวา การเดินเลน โดยใชตั้งแตยุคศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ครอบคลุม ถนน 
4 สายดวยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ 
Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเยทถูกประกาศใหเปน
เขตปลอดรถยนตตั้งแตป 1962 แตในชวงแรก เจาของกิจการหลายรายไมเห็น
ดวยกับการปดถนน เพราะเกรงจะเปนผลเสียตอธุรกิจ แตทําใหทุกวันน้ีผูคนไดเดิน
อยางสนุกและสะดวกสบาย ที่น่ีคึกคักไปดวยผูคนประมาณแสนคนตอวัน เรียงราย
ไปดวยรานคาท่ีมีคุณภาพ มีตั้งแตสินคาราคาถูกไปจนถึงสินคาแบรนดเนมที่มีราคา
แพงที่สุดในโลก อาท ิหลุยสวิตตอง , ชาแนล , รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิสฯ 
, พอรซเลน เปนตน มีรานอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีริมทางที่มาชวย
บรรเลงเพลงใหความบันเทิงระหวางเดินเลน นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดรับ
การขนานนามจากคนทั่วโลกวาเปนเมืองจักรยาน ประชากรเกินครึ่งใชจักรยานเปน
พาหนะในการเดินทาง เหตุผลสําคัญคือรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง และลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ที่สรางมลพิษแกสิ่งแวดลอม จึง
ออกแบบผังเมือง เพื่อรองรับนักปم�นและคนเดินเทา ใหไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยมากที่สุด  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Scandic Hotel Hvidovre, Hvidovre, Denmark 
หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
วันที่เจ็ด อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 

- ทาอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 
(B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 

(ไมมีบริการรถโคช) 
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว 
- สวนสนุกทิโวลี (Tivoly) ตั้งอยูใจกลางเมืองหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศ
เดนมารกเปนสวนสนุกที่เกาแกที่สุดในโลกและเปนที่ทองเที่ยวชั้นเยี่ยมสําหรับ
ครอบครัว และถือเปนหน่ึงในสวนสนุกที่เกาแกที่สุดในโลก เปดใหเขาชมในป 
1843 ไดรับความนิยมจากทั้งคนทองถิ่นและนักทองเที่ยวที่มาเยือนโคเปนเฮเกน
เสมอมา ที่ น่ีมีการจัดแสดงดนตรีสดทุกวันในหลายเวที และเปนแหลงรวม
รานอาหารชั้นเลิศของเมืองอีกดวย สวน Tivoli รองรับนักทองเที่ยวกวา 4 ลาน
คนตอป  อีกหน่ึงประสบการณที่ไมควรพลาดในการขึ้นรถไฟเหาะของสวน Tivoli 



 

 

สัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตน เครื่องเลนของสวน Tivoli มีหลากหลายตั้งแต
รถไฟเหาะไมและมาหมุนแบบดั้งเดิมไปจนถึงเครื่องเลนแบบคลาสสิกที่นํามา
ดัดแปลงใหมใหทันสมัย คุณสามารถเดินเลนรอบสวนขนาดใหญ 8.5 เฮกตาร  ที่
เชื่อมตอกับสวนสนุก ในชวงกลางคืน มีการจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 
ดวงที่ประดับไวตามทางเดินและตนไม สนุกกับการลองเรือมังกรบนทะเลสาบกลาง
สวนสนุก หรือน่ังทานอาหารในบารและรานอาหารริมน้ํา ซึ่งเปนที่รูจักทั่วโลกและ
ขึ้นชื่อเรื่องการนําอาหารนอรดิกดั้งเดิมมาปรับเปลีย่นใหม 
- อิสระเลือกชมความสวยงามโดยรอบของเมืองโคเปนเฮเกน 
- อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร (โดยรถโคช จากโรงแรม 
ถึง สนามบิน 1 เที่ยว) 

22.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR164  

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร  ทาอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย    (-/-/-) 
05.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** 
เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
08.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR838  
** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 15 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

2562 

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 
20SEP QR838 
DOH-BKK 08.35-
19.20 

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

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 2562 
(23 ต.ค. วนัปย

มหาราช) 

18OCT QR981 
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 

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

22 - 29 
ตุลาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปย

มหาราช) 

22OCT QR833 
BKK-DOH 20.40-
23.50 
23OCT QR169 
DOH-ARN 01.50-
07.15 
28OCT QR164 
CPH-DOH 21.40-
05.45+1 
29OCT QR838 
DOH-BKK 08.35-
19.20 

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



 

 

 

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

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

06 - 13 
ธันวาคม 2562 

(10 ธ.ค. วนั
รัฐธรรมนูญ) 

06DEC QR981 
BKK-DOH 20.20-
23.59 
07DEC QR169 
DOH-ARN 01.40-
06.10 
12DEC QR164 
CPH-DOH 21.40-
05.45+1 
13DEC QR838 
DOH-BKK 08.35-
19.20 

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



 

 

 
2563 

31 ม.ค. - 07 
ก.พ. 2563 

31JAN QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
01FEB QR169 
DOH-ARN 01.40-
06.10 
06FEB QR164 
CPH-DOH 21.40-
05.45+1 
07FEB QR838 
DOH-BKK 08.35-
19.20 

46,999 46,999 46,999 12,999 33,999 

04 - 11 
กุมภาพันธ 

2563 
(08 ก.พ. วนั
มาฆบูชา / 10 
ก.พ. วันหยุด

ชดเชย) 

04FEB QR981 
BKK-DOH 20.20-
23.59 
05FEB QR169 
DOH-ARN 01.40-
06.10 
10FEB QR164 
CPH-DOH 21.40-
05.45+1 
11FEB QR838 
DOH-BKK 08.35-
19.20 

43,999 43,999 43,999 12,999 30,999 

14 - 21 
กุมภาพันธ 

2563 

14FEB QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
15FEB QR169 
DOH-ARN 01.40-
06.10 
20FEB QR164 
CPH-DOH 21.40-
05.45+1 
21FEB QR838 
DOH-BKK 08.35-
19.20 

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



 

 

 

28 ก.พ. - 06 
มี.ค. 2563 

28FEB QR981 
BKK-DOH 20.20-
23.59 
29FEB QR169 
DOH-ARN 01.40-
06.10 
05MAR QR164 
CPH-DOH 21.40-
05.45+1 
06MAR QR838 
DOH-BKK 08.35-
19.20 

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

13 - 20 
มีนาคม 2563 

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

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

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ 

ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึน้อยู
กับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช
หนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผล
การสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย 



 

 

ในลําดับตอไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาครั้ง
ใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท ** 

 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 

 
** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีที่มี

ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ

ตองการ) ** 
 

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุา

เตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เนือ่งจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด

ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar 
Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมี
น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 
ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.) 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริง
อีกครั้ง  

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 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 คํานวนเปนเงิน
ไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจายในวนัที่
ย่ืนเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ 
อํานวยความสะดวกในวันนัน้) 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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



 

 

น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 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

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 



 

 

(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 



 

 

ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาทีเ่ปน
กรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 



 

 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สดุ มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี 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
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 



 

 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณี
บิดาและมารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทาง
กับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนนี้ ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  
 

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

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก



 

 

ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 
 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน



 

 

หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว 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 
(แทนการระบุชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมาย
จะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอร
ติดตออยางชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 



 

 

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

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทาํงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืน
วีซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา

หนังสือเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถูกตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วนั ณ วันทีน่ัดย่ืนวีซา ** 

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สา
มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแต

บัญชีบริษัท เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดา
มารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 



 

 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรบัรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเก่ียวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น 
โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกบัผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วนั ณ วันทีน่ัดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee 

และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

 
 



 

 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 
สถานที่ย่ืนคํารองวีซา : ศนูยย่ืนคํารองขอวีซา VFS ประเทศสวีเดน  อาคารเดอะเทรนดี้ 

ออฟฟศ ชัน้ 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกที่สุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามือ สังเกตไดงาย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบนั ............................................................................................................ 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) .......................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส โสด     สมรส          หยา          หมาย         แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

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

เกษียณอายุกรุณาระบดุวย ........................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................... 
 
 
 



 

 

14. ความรบัผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบ ุ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

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

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลาง
ในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


