
 

 

รหัสทวัร ZET1903429  
ทั วรสแกนดิ เน เวีย  สวี เดน นอร เวย  เดนมารก  [เลสโก  รักแท
สแกนดิเนเวีย] 8 วัน 5 คืน (TG) 
เนินเขาฟยัลกาทัน   พิพิธภัณฑยุคกลาง   มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม 
โอเปรา เฮาส   ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม   พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร 
ยานเมอืงเกากมัลา สแตน   พระราชวังหลวงแหงเมืองสต็อคโฮลม 
เมืองคารลสตัด   โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด   จัตุรัสใจกลางเมืองคารลสตัด 
ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด   สะพานหินเกาแกแหงเมืองคารลสตัด 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-) 
21.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร 
D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮลม 
ประเทศสวีเดน - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑยุคกลาง - มหาวิหารแหง
เมืองสต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส  - ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม - 
พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร      (-/L/D) 

01.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม 
ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG960 (เที่ยวบิน
ตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 
 

 
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศ

สวีเดน  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองสต็อคโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ 
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนเมืองหลวงที่งดงามที่สุดในกลุมประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียทั้ งหมด จนได รับขนานนามวา “ราชิ นีแหงทะเลบอลติก” 
ประกอบดวยเกาะนอยใหญ 14 เกาะ โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) 



 

 

ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่
ต้ังอยูบนพ้ืนน้ํา ทําใหเมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
นําทานเดินทางสู จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพื่ อ
บันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮลมจากมุมที่สวยที่สุดชมวิวสวยของตัวเมืองที่ต้ังอยู
บนเกาะใหญ 14 เกาะ ที่หอมลอมดวยทะเลสาบมาลารและทะเลบอลติก  
นําท าน  ผ านชม  สถานที่ สําคัญ  อาทิ  พิ พิธภัณฑ ยุคกลาง (Medieval 
Museum), ม ห าวิ ห า ร แ ห ง เมื อ งส ต็ อ ค โฮ ล ม  (The Cathedral of 
Stockholm) และ โอเปรา เฮาส (Opera Houses) เปนตน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทาน เขาชม ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม (City Hall of Stockholm) ที่

ใชเวลาสรางนานถึง 12 ป เสร็จสมบูรณในป 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดัง
ของประเทศสวีเดน ช่ือ เรกนาร ออสตเบิรก (Ragnar Ostberg) สรางดวยอิฐ
แดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค ไดรับแรงบันดาลใจในการสราง
มาจากปราสาทสไตลเรอเนสซองคของประเทศอิตาลี จึงไดออกแบบใหศาลาวา
ก ารเมื อ งแห ง น้ี มี ลานกลาง เพิ่ ม เข าม าสองลาน คื อ  บอรก ารก าร เด น 



 

 

(Borgargarden) และ บลูฮอลล (Blue Hall) ในทุกๆ วันที่  10 ของเดือน
ธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูได รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 
ภายใน หองโถงใหญ  (Golden Hall Room) ที่ประดับประดาดวยหินโมเสค
แกวและทองคํากวา 18 ลานช้ิน เพื่อบอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของประเทศ
สวีเดนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 9 จนถึงชวงทศวรรษที่ 1920 ภาพ “ราชินีแหง
ทะเลสาบมาลาเร็น” คือภาพจําลองของเมืองสต็อคโฮลมโดยเปนรูปสตรีน่ังอยูบน
บัลลังก บริเวณดานขางทานจะไดพบกบัรูปปم�นอาคารที่นาสนใจอีกมากมายทั่วโลก 
ภายในประกอบดวย หองประชุมสภาเมืองสต็อคโฮลม (Stockholm City 
Council Meeting Room) คือ สถานที่จัดประชุมของสมาชิกสภาเมืองสต็อค
โฮลม  101 ท าน  เดอะวอลท ออฟ เดอะฮั น เด รด  (The Wall of The 
Hundred) จะอยูที่ ด านล างของหอคอยสู ง 106 เมตร บ ริเวณ เพดาน
ประกอบดวยชองเก็บของเล็กๆ 100 ชอง ผนังในหองรูปไข (Wall in the 
Oval Room) ตกแตงดวยผามานที่ทอขึ้นมาต้ังแตปลายศตวรรษที่ 17 ในเมือง
โบเวส ประเทศฝร่ังเศส และเพื่อเปนการอนุรักษโบราณวัตถุเหลาน้ี จึงหามไมใหมี
การใชแผลชถายภาพในหองน้ี และในวันเสารจะมีการจัดงานแตงงานขึ้นที่น่ี ปริ้นซ
แกลลอรี่ (Prince Gallery) ทานสามารถรับชมทิวทัศนของทะเลสาบมาลาเรน 
และชายฝم�งของเมืองสต็อคโฮลมได สวนอีกดานของหองทานจะไดพบภาพแบบ
เดียวกันจากภาพวาดฝพระหัตถของเจาชายยูเจน ภายในมีเสาสีดําทําจากหินไดอะ
เบส สวนบริเวณชองหนาตางที่หันเขาหาผืนน้ําจะมีประติมากรรมนูนรูปตัวละคร
ชายหญิงจากตํานานคลาสสิคของชาวนอรดิกอยู หองทรีคราวนแชมเบอร (The 
Three Crown Chamber Room) ทานจะไดสัมผัสกับความพลิ้วไหวของเสน
ไหมและเสนใยสีเงินที่งดงามบนผนังนอกจากน้ีบนผนังดานหนึ่งยังมีภาพวาดฝา
ผนังรูปทิวทัศนของเมืองสต็อคโฮลมประดับอยู ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ** 
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร (Vasa Museum) เปนเรือที่
ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 



 

 

95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปน
ทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงใน
โลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี 9 นิทรรศการ 
ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนพิพิธภัณฑที่นักทองเที่ยวให
ความสนใจมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑทั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของ
การเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได 
ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี) 
 นํ า ค ณ ะ เข า สู ที่ พั ก  Hotel Best Western Jarva Stockholm, 

Stockholm, Sweden หรือเทียบเทา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองสต็อคโฮลม - ยานเมืองเกากัมลา สแตน - พระราชวังหลวงแหงเมือง
สต็อคโฮลม - เมืองคารลสตัด - โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด - จัตุรัสใจ
กลางเมืองคารลสตดั - ศาลากลางประจําเมืองคารลสตดั - สะพานหินเกาแก
แหงเมืองคารลสตัด        (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเกาแกที่สุด
และสวยงามราวกบัภาพวาดปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง 
มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบานเรือน สิ่งปลูกสรางที่มีความสวยงามใน
รูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบสวีเดนเชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ 
ที่เรียงรายไปดวยรานกาแฟ รานหนังสือ และยังเปนที่ตั้งของ ผานชม พระราชวัง
หลวงแหงเมืองสต็อคโฮลม (Stockholm Palace) เปนที่ประทับอยางเปน
ทางการของพระราชวงศสวีเดน เปนหน่ึงในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดา
พระราชวังทัง้หมดของทวีปยุโรป ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรคสรางขึ้น
เมื่อป ค.ศ. 1754 ภายใน มีหองตางๆ รวมกัน 608 หอง ซึ่งเปดใหประชาชนเขา
เย่ียมชมไดตลอดทั้งป ในบรรดาหองตางๆสวนที่เปนจุดเดน ไดแก หองพระคลัง
วิหารหลวง หองโถงวาการของรัฐ หองพักของขุนนาง ลําดับตางๆ และ พิพิธภัณฑ
โบราณสถานกุสตาฟที ่3 ชมการผลัดเปล่ียนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษา
พระองคซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลากอนเทีย่งของทุกวัน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัด (Karlstad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ต้ังอยูริม
ทะเลสาบแวนเนิรน อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล 
ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดย
กษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของ
พระองค นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด 
(Cathedral of Karlstad), จัตุรัสใจกลางเมืองคารลสตัด (Town Square 
of Karlstad), ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด (City Hall of Karlstad) 
และ สะพานหินเกาแกแหงเมืองคารลสตัด (Ancient Stone Bridge of 
Karlstad) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

 

 นําคณะเขาสูที่พัก Good Morning Karlstad (EX. Ibis), Karlstad, 
Sweden หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สี่ เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - อุทยานฟ

รอกเนอร - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคารล โยฮันน เกท - 
พระราชวังหลวงแหงเมืองออสโล - อาคารรัฐสภาแหงเมืองออสโล             
(B/L/-) 

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

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ าท าน เดิ นท างสู  อุท ยานฟ รอกเนอร  (Vigeland Sculpture Park, 
Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด 
ที่ใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังได
เห็นวฎัจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ต้ังของรูปแกะสลัก
ช้ินโบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทง
เดียว 
นํ าท าน  ถ ายรูป เป นที่ ระลึ ก  กั บ  ลานกระโดดสกีฮอล เมน โคล เลน 
(Holmenkollen) สถานที่แขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวที่ปกติในชวงเดือน
มีนาคมจะใชเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทั้งโลกที่น่ี สามารถจผุูเขารวม
ไดเกือบหน่ึงแสนคน  
นําทานเดินทางสู ถนนคารล โยฮันน เกท (Karl Johangen Gate Street) 
เปนแหลงชอปปم�งและแหลงนัดพบปะ ที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศนอรเวย ของ
นักทองเทีย่วจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนอรเวย ต้ังอยูกลางเมอืงออสโล มีสินคา
ทุกสิ่งอยางที่ทานปรารถนาใหไดเลือกซื้อเปนของฝาก ของขวัญ สินคาที่มีช่ือเสียง
มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑจากขนสัตว น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก 



 

 

เชน เรือไวกิ้ง หรือตุกตาโทรล (Troll) ตุกตาพื้นบานของประเทศนอรเวย 
เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เปนตน บริเวณเดียวกันเปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญไมวาจะ
เปน พระราชวังหลวงแหงเมืองออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึ่ง
เปนที่ประทับของกษัตริยองคปจจุบันและ อาคารรัฐสภาแหงเมืองออสโล 
(Storting Building) เปนตน 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Thon Hotel Oslofjord, Skjetten, Norway หรือ
เทียบเทา 
** 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 พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) พาหนะ
สําคัญของเหลานักรบไวกิ้งเมื่อคร้ังที่เคยรุงเรืองในอดีต จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ง
ที่สรางจากไมในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆเมืองออสโล ฟยอรด 
นอกจากน้ียังจัดแสดงเกีย่วกบัเคร่ืองมอืในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 
ป เปนตํานานของชาวไวกิ้งเรือถือเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งใน
เร่ืองของการรบ ทําการคา และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไม
มีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุด ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุก
กรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ เพื่อ ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมือง
ออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS 
Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, 
Denmark) ที่พร่ังพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษ,ี รานอาหาร, หองซาวนา, สปา, 
โรงภาพยนตร และ จุดชมวิว ฯลฯ สิง่อํานวยความสะดวกแบบครบครัน  
** ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบน
เรือสําราญ 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  
** หองพักชนิดปกติบนเรือสําราญ คือหองที่ไมมีหนาตาง กรณีตองการจอง
หองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ ประมาณ 4,000-
5,000 บาท  โดยชําระค าบริการส วน น้ีทันที ที่ ห องพักถูก ยืน ยันจาก
ตางประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไมวา



 

 

กรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับมากกวา
มาตรฐานที่กําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผูเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก เมืองโคเปนเฮเกน - น้ําพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล 
เมอรเมด - พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - 
พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน - พระราชวังคริสเตียนบอรก 
- ถนนสตรอยกเกท - ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน - ทาเรือนูฮาวน   
(B/L/-)  

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

เดนมารก (Denmark) เปนเมืองเกาแกเมืองหน่ึงของยุโรปกอตัง้มาราวศตวรรษ



 

 

ที่ 10 และเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ไดรับฉายาวาเปน 
“สวรรคแหงเมืองทา และดินแดนแหงเทพนิยายรักอมตะ” เมืองน้ีเปนแรงบัล
ดาลใจและหลอหลอมกวีระดับโลกฮันส คริสเตียน แอนเดอรแซน (Hans 
Christian Andersen) ผูสรางสรรคนิยาย เจาหญิงเงือกนอย หนูนอยผูขายไม
ขีดไฟ ลูกเปดขี้เหรที่ผูคนทั่วโลกตางรูจัก 
นําทานเดินทางสู น้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) เปนน้ําพุขนาด
ใหญรูปทรงแปลกตา คลายธารน้ําตกที่ไหลริน ซึ่งต้ังอยูดานหนาทาเรือเมือง
โคเปนเฮเกน มีตํานานเลาวาราชินีเกฟออนไดรับมอบหมายจากเทพเจาผูทรง
อิทธิฤทธิ์ ใหกอบกูชาติบานเมือง พระนางจึงใหพระโอรสทั้งสี่ของพระองคแปลง
กายเปนพระโค เพื่อชวยกันไถพื้นดินจนกลายเปนแผนดินเมืองเดนมารกในปจจุบัน 
ตอมาชาวเดนนิชกไ็ดสรางอนุสาวรียของพระนางและพระโอรสทั้งสี่พระองคไวเพื่อ
เปนเกียรติและเพื่อเปนการระลึกถึง 
นําทานเดินทางสู  รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล  เมอรเมด (The Little 
Mermaid) ต้ังอยูบริเวณทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนของขวัญ
แกเมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล จาค็อบเซน 
บุตรชายของผูกอตั้งบริษัทเบียรคารลสเบิรก ไดมีความประทับใจจากการดูบัลเลต 
เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน เปนอยาง
มาก จึงวาจางศิลปนชาวเดนมารกช่ือ เอ็ดวารด อีริกเซน มาปم�นรูปเงือกนอยนี้ โดย
นําแบบใบหนามาจากนักเตนบัลเลตช่ือ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายที่เปนหญิง
เปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปم�นเงือกนอยน้ีน่ังอยูบนกอนหิน มี
ขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น้ําหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ 
มีสวน Langelinie จะไดสัมผัสกับความผอนคลาย ฟงเสียงรองของนกนางนวล
และชมเรือสําราญที่จอดเทียบทาอยู และที่น่ีไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญของ
เมือง โดยในแตละปจะมนัีกทองเที่ยวมากกวา 1 ลานคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคูกบั
รูปปم�นเงือกนอยนับเปนสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถายภาพมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลกึ กับ พระราชวังอมาเลยีนบอรก หรือ พระราชวังฤดู
หนาว (Amalienborg Palace) ปจจุบันพระราชวังแหงน้ียังเปนสถานที่ประทับ
ของบรรดาเหลาพระราชวงศเดนมารก นอกจากจะไดชมสถาปตยกรรมอันงดงาม
ภายนอกสไตลร็อกโคโคแลว ดานหนาของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยาม
หนาวังทุกวัน พระราชวังต้ังอยูริมน้ําทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรางขึ้น
เมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ป ของราชวงศ
โอลเดนบวรก และใชเปนที่พํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากที่
พระราชวังคริสเตียนบอรกถูกไฟไหมในป ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเดนมารก
จึงไดขอซื้อพระราชวังแหงน้ีไว และไดยายเขามาอาศัยตั้งแตน้ันเปนตนมา กษัตริย 
พระราชินี และบุตรของราชวงศไดอาศัยอยูภายในพระราชวังแหงน้ีทั้ง 4 อาคาร 
ต้ังโดดเดนเปนศูนยกลางที่งดงามมากที่สุดในทวีปยุโรป แมรูปลักษณภายนอกของ
พระราชวังทั้ง 4 มีลักษณะที่เหมือนกัน แตภายในพระราชวังแตละอาคารไดถูก
ตกแตงตางกนัไปตามรสนิยมของผูอาศยัเดิม แตละหองไดตกแตงอยางหรูหราที่สุด 



 

 

ปจจุบันพระราชวังแหงน้ียังคงใชเปนที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอ
ที่ 2 และราชวงศเดนมารกอยู ซึ่งบางสวนของพระราชวังเปดใหนักทองเที่ยวที่
สนใจได เขามาชม และยังเปดเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ 
ภาพเขียน เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับอัญมณี ส่ิงประดิษฐอ่ืนๆ และเอกสารทาง
ประวัติศาสตร ที่มีการเก็บรวบรวมในชวงเวลา 400 ปเลยทีเดียว และยังมีรูปปم�น
ขนาดใหญของพระเจาเฟรเดอริกที่ 5 ซ่ึงตั้งอยูระหวางพระราชวังทั้ง 4 หลัง ซึ่งวา
กันวา เปนรูปปم�นทรงมาที่สวยงามที่สุดของโลกอีกดวย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน เขาชม พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน (Rosenborg 
Palace) เปนพระราชวังที่ตกแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส สรางในสมัย
พระเจาคริสเตียนที่ 4 เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมที่พระองคภาคภูมิใจ เพราะ
นอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในที่ตกแตงอยางหรูหรา ดวยวัตถุที่
ลํ้าคามากมายแลว ยังมีพิพิธภัณฑในบริเวณช้ันใตดิน ใชเปนที่เก็บเคร่ืองเพชร 



 

 

มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซึ่งในอดีต
พระราชวังแหงน้ีถูกสรางเพื่อจุดประสงคใชในการพํานักพกัรอนของเช้ือพระวงศใน
สมัยน้ัน ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 คร้ังในป 1794 และป 
1801 ตอมาราชวงศเดนมารก ไดบูรณะขึ้นมาใหมใหสวยงามด่ังปจจุบัน เมื่อเดิน
ออกไปดานนอกกําแพงของตัวพระราชวัง จะไดพบและเพลิดเพลินกับพื้นหญา
เขียวชอุมและทางเดินใตรมเงา น่ันก็คือ สวนคิงสการเดน ที่อยูรอบปราสาท เปน
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมทีใ่หชาวโคเปนเฮเกนไดพักผอน และทํากิจกรรมตางๆ
ในวันหยุด ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลกึ กับ พระราชวังคริสเตยีนบอรก (Christiansborg 
Palace) ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอรกคือพระราชวังซึ่งเปนที่ประทับของ
พระราชสันตติวงศในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แหงประเทศเดนมารก 
แต ณ ปจจุบันพระราชวังแหงน้ีถูกใชเปนทีท่ําการรัฐสภา โดยเปนสถานที่เพียงแหง
เดียวในโลกที่มี 3 หนวยงานราชการในที่แหงเดียวกัน น่ันคือ อํานาจบริหาร 
อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ แตบางสวนของที่น่ีก็ยังคงถูกใชสําหรับพระ
ราชวงศเดนมารก เชน หองรับแขกของราชวงศ เปนตน รวมทั้งบางสวนยังเปดให
นักทองเที่ยวที่สนใจไดเขามาชม 
นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยกเกท (Stroget Shopping Street) ถนนชอป
ปم�งที่ยาวที่สุดในโลกเร่ิมจาก ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of 
Copenhagen) คําวา “สตรอยกเกท” ไดถูกต้ังเปนช่ือเลนของถนนคนเดินแหงน้ี 
ซึ่งแปลวา 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



 

 

ไปดวยรานคาทีม่คุีณภาพ มีตั้งแตสินคาราคาถูกไปจนถงึสินคาแบรนดเนมที่มีราคา
แพงที่สุดในโลก อาทิ หลุยสวิตตอง, ชาแนล, รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิสฯ, 
พอรซเลน เปนตน มีรานอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีริมทางทีม่าชวยบรรเลง
เพลงใหความบันเทิงระหวางเดินเลน นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดรับการขนาน
นามจากคนทั่วโลกวาเปนเมืองจักรยาน ประชากรเกินคร่ึงใชจักรยานเปนพาหนะใน
การเดินทาง เหตุผลสําคัญคือรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนสุขภาพแข็งแรง และลด
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ที่สรางมลพิษแกสิ่งแวดลอม จึงออกแบบผังเมือง 
เพื่อรองรับนักปم�นและคนเดินเทา ใหไดรับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด 
บริเวณเดียวกัน เปนที่ต้ังของ ทาเรือนูฮาวน (Nyhavn Pier) เปนเขตทาเรืออัน
เกาแกของเมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ต้ังอยูริมฝم�งตะวันออกของตัวเมือง 
ตามประวติัไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งใหสรางทาเรือใกลๆ ตัว
เมืองหลวง เพื่อใหสะดวกงายตอการขนยายสินคา และใชเปนทาเรือพาณิชย
สําหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบทา ในสมัยกอนพื้นที่ริมน้ํายานน้ีทรุดโทรม
มาก เรียกวาเปนจุดเสื่อมโทรมของเมืองเลยก็วาได แตในปจจุบันไดกลายเปน
แหลงความบันเทิงอันทันสมัย เต็มไปดวยรานอาหารช่ือดัง ผับ บาร และรานขาย
ของที่ระลึกที่สวยงาม รายลอมไปดวยตึกสีสันสดใสมากมาย พิพิธภัณฑแหงชาติ
เดนมารกไดสงวนพื้นที่บางสวนไวเปนทาจอดเรือเกาแก เรือใบ และเรือสินคา
โบราณ มีหลายลําที่ยังคงใชงานอยู และไดรับการบูรณะซอมแซมอยางดี ถูกนํามา
จอดทอดสมออยูริมสองขางฝم�งแมน้ํา และยังมีสมอเรือขนาดใหญที่ไดถูกนําไปใช
กับเรือรบ ต้ังอยูเปนอนุสรณเพื่อระลึกถึงกลุมชาวทหาร และลูกเรือที่เสียสละกวา 
1,700 รายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกดวย 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Zleep Hotel Copenhagen, Copenhagen, 
Denmark หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด เมืองโคเปนเฮเกน - ทาอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย     (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

14.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย 
โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที ่TG951 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 

วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-) 



 

 

06.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

 
 

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) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

07 - 14 เมษายน 
2563 

(13 14 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

08APR TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
13APR TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

08 - 15 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

09APR TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
14APR TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

12 - 19 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

13APR TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
18APR TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

30 เม.ย. - 07 พ.ค. 
2563 

(01 พ.ค. วันแรงงาน / 
04 พ.ค. วันฉัตรมงคล 
/ 06 พ.ค. วันวิสาขบู

ชา) 

01MAY TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
06MAY TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

02 - 09 พฤษภาคม 
2563 

(04 พ.ค. วันฉัตรมงคล 

03MAY TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
08MAY TG951 CPH-

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 



 

 

/ 06 พ.ค. วันวิสาขบู
ชา) 

BKK 14.25-06.00+1 

09 - 16 พฤษภาคม 
2563 

(01 พ.ค. วันแรงงาน / 
04 พ.ค. วันฉัตรมงคล 
/ 06 พ.ค. วันวิสาขบู

ชา) 

10MAY TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
15MAY TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 
2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯ
พระราชินี) 

28MAY TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
02JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 
2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯ
พระราชินี) 

31MAY TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
05JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

02 - 09 มิถุนายน 
2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯ
พระราชินี) 

03JUN TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
08JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

13 - 20 มิถุนายน 
2563 

14JUN TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
19JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

20 - 27 มิถุนายน 
2563 

21JUN TG960 BKK-
ARN 01.10-07.00 
26JUN TG951 CPH-
BKK 14.25-06.00+1 

55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น (หากม)ี ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท 



 

 

สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 
15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) 
ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดงึเลม
ออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สง
หนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวัน
เดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หาก
ทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีทีท่านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื่อดําเนินการขอวีซา
ดวยตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะ
มากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท ** 
 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใด
เหตุผลหน่ึง และ ไมวาม้ือใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมา
เพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหาร
จะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีที่ทานมีความประสงคที่
จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่สถานที่
ดังกลาวตรงกับวันอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และหากไม
สามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใด
เปนการทดแทนไดทุกกรณี เน่ืองจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตาม
กําหนดการเทาน้ัน ** 
 



 

 

** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพื่อเขาถึงสถานทีบ่างจุด และ อาจเปน
ระยะทางที่คอนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ อุปกรณ เชน รองเทาที่
สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับการเดินทาง เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผู
เดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมีผูรวมเดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง 
และสถานที่บางจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี ** 
 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai 
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 ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนทีร่ะลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
คร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 6 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 48 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงิน
ไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนน้ีขอความกรณุาลูกคาผูเดนิทางถือไปจายในวนัทีย่ื่น
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบรษัิท โดยทางบรษัิทจะมีเจาหนาที่ไปดแูล และ 
อํานวยความสะดวกในวนัน้ัน) 
 
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
คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม 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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด 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 การจัดการนําเทีย่วใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 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) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มวีซีา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการทีม่ีนักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดาํเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลกูคา
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 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
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 ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

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

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดาํเนินการยื่นวซีาวนัใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ



 

 

พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

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

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ท านสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) 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. มาตราฐานการพิจารณาวซีาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี



 

 

ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมคีวามจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันทีม่ี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียม การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 



 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวนัเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วนั เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

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

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ทานมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยงักลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทาน
มีความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจง
กับเจาหนาที่ใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความ



 

 

สะดวกใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจอง
โรงแรม และ ต๋ัวเคร่ืองบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตขั้นตอนการขอเก็บ
เอกสาร เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอรมใหถกูตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทาน
จะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข 
(ขอ 3) และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ 
ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมด
ไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได 
ไมวากรณีใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตาม
เงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถ
ทําได 

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

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

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

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



 

 

ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

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

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

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

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



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภณัฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

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

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพื่อประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมอืง ไมอนุญาตใหบุคคลที่มคีดคีวาม คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ 

ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ คํ้าประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงได
ทุกกรณี 

16. สําหรับผูเดินทางที่ตั้งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพื่อตรวจสอบอายุครรภที่แนนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย



 

 

ยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน 
สวนใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทุกกรณี 
หากทานต้ังครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์
ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบนั 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 ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือ
ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ช่ือประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก



 

 

จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

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

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธรุกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูทีดุ่ลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทาน้ัน  

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

หนังสือเดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีนั่ดย่ืนวีซา ** 

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สา
มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบญัชสีวนตัวได ซึ่งหากมีแต

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

มารดา หรอืเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสาํนักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้



 

 

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอื
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ี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 จําเปนตองเกี่ยวของกนัทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , 
มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 
จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสาํคญัดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถกูรับรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

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

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** จําเปนตองใชทัง้ผูรับรอง และ ผูถกูรับรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตามเงื่อนไข 

เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลักฐานทางการเงนิขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

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

แผนทีก่ารเดินทาง เพื่อย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวีเดน 



 

 

สถานที่ยื่นคํารองวีซา : ศูนยยื่นคํารองขอวีซา VFS ประเทศสวีเดน  อาคารเดอะเทรนด้ี 
ออฟฟศ ช้ัน 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงที ่สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกที่สุด 
ซอย สุขมุวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามอื สังเกตไดงาย จดุนับพบบริเวณช้ัน 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน 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 ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ทีพั่กอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

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

เกษียณอายกุรุณาระบุ
ดวย ..................................................................................................................................... 

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

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................... 
 
 
 



 

 

14. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมคัร 
   ตัวผูสมคัรเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

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

** ผูสมคัรทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทกุขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชนของตวัทานเอง 

การพิจารณาอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางใน
การอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 

 
 
 
 
 


