
 

 

รหัสทัวร ZET2000163 
ทัวรสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวย เดนมารก [เลทสโก ฝากรัก
สแกนดเินเวีย] 8 วัน 5 คืน (QR) 
โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด - จตัุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด – สะพาน
หินเกาแก - อุทยานฟรอกเนอร - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคารล โยฮันน - 
พระราชวังหลวงแหงเมืองออสโล - อาคารรฐัสภาแหงเมืองออสโล 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
 
17.00 น. พรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขา

หมายเลข 8 เคานเตอร Q สายการบิน Qatar Airways เจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

20.20 น. นําทานเดินทางสู สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน 
Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR981 

                ** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ืองบิน ** 

23.59 น.   เดินทางถึง สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง **  
 

 
 
วันที่สอง สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - สนามบนิอารลนัดา เมืองสต็อค

โฮลม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮลม - เนินเขาฟยัลกาทนั - พิพิธภัณฑยุค
กลาง - มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส - ศาลาวาการเมือง
สต็อคโฮลม - พิพิธภณัฑเรือรบโบราณวาซาร - ยานเมืองเกากัมลา สแตน - 
พระราชวังหลวงแหงเมืองสต็อคโฮลม 

 
01.40 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน โดยสาย

การบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR169 
                ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ืองบิน ** 
 



 

 

06.10 น.   เดินทางถึง สนามบินอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  
นําทานเดินทางสู เมืองสตอ็คโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ 
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนเมืองหลวงทีง่ดงามที่สุดในกลุมประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียทั้งหมด จนไดรับขนานนามวา “ราชินแีหงทะเลบอลติก” ประกอบดวย
เกาะนอยใหญ 14 เกาะ โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลา
เร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ต้ังอยูบนพื้นน้ํา 
ทําใหเมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก  
นําทานเดินทางสู จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทนั (Fjallgatan Hill) เพ่ือบันทึกภาพ
ของเมืองสต็อคโฮลมจากมุมทีส่วยที่สุดชมวิวสวยของตัวเมืองที่ต้ังอยูบนเกาะใหญ 
14 เกาะ ที่หอมลอมดวยทะเลสาบมาลารและทะเลบอลติก  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กบั สถานที่สําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑยุคกลาง 
(Medieval Museum), มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม (The Cathedral of 
Stockholm), โอเปรา เฮาส (Opera Houses) เปนตน 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กบั ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม (City Hall of 
Stockholm) ทีใ่ชเวลาสรางนานถึง 12 ป เสร็จสมบูรณในป 1923 ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังของประเทศสวีเดน ชื่อ เรกนาร ออสตเบิรก (Ragnar Ostberg) 
สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค ไดรบัแรงบันดาลใจใน
การสรางมาจากปราสาทสไตลเรอเนสซองคของประเทศอิตาล ีจึงไดออกแบบให
ศาลาวาการเมืองแหงน้ีมีลานกลางเพิ่มเขามาสองลานคือ บอรการการเดน 
(Borgargarden) และ บลูฮอลล (Blue Hall) ในทุกๆ วันที ่10 ของเดือนธันวาคม
ของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หองโถง
ใหญโกลเดน ฮอลล (Golden Hall Room)  
นําทาน เขาชม พิพิธภณัฑเรือรบโบราณวาซาร (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกู
ขึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรกัษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 
เปอรเซ็นต และตกแตงประดบัประดาดวยรปูแกะสลักนับรอยช้ิน เรอืวาซาเปนทรัพย
สมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกใน
พิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมี



 

 

ภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนพิพิธภัณฑท่ีนักทองเท่ียวใหความ
สนใจมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑทั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย (รอบของการเขาชม
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด) 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
 

 
 
นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกากมัลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเกาแกที่สุดและ
สวยงามราวกบัภาพวาดปจจุบนัยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง มีกลิ่น
อายของศตวรรษที ่17 ทั้งบานเรือน สิ่งปลกูสรางที่มีความสวยงามในรูปแบบงาน
สถาปตยกรรมแบบสวีเดนเชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ ที่เรียงรายไป
ดวยรานกาแฟ รานหนังสือ และยังเปนที่ต้ังของ  
 



 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กบั พระราชวังหลวงแหงเมืองสต็อคโฮลม (The 
Royal Palace of Stockholm) เปนที่ประทับอยางเปนทางการของพระราชวงศ
สวีเดน เปนหน่ึงในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวงัทั้งหมดของทวีป
ยุโรป ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรคสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1754 ภายใน มี
หองตางๆ รวมกัน 608 หอง ซึ่งเปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งป ใน
บรรดาหองตางๆสวนที่เปนจุดเดน ไดแก หองพระคลังวิหารหลวง หองโถงวาการของ
รัฐ หองพักของขุนนาง ลําดับตางๆ และ พิพิธภัณฑโบราณสถานกุสตาฟที ่3 ชมการ
ผลัดเปลี่ยนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซึ่งจะเกิดข้ึนในเวลากอน
เท่ียงของทุกวัน  

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที่  Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรือเทียบเทา 
 

 
 
วันที่สาม เมืองสตอ็คโฮลม - เมืองคารลสตัด - โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด - จัตุรัสใจ

กลางเมือง - ศาลากลางประจําเมืองคารลสตดั - สะพานหินเกาแก                                                    



 

 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัด (Karlstad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตัง้อยูริมทะเลสาบ
แวนเนิรน อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศ
นอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 
(Karl IX) ในป ค.ศ. 1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค  
 

กลางวัน บริการกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน)  
 

 
 



 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กบั โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด (Cathedral of 
Karlstad), จัตุรัสใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจําเมือง
คารลสตัด (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเกาแก (Ancient Stone 
Bridge) 

เย็น  อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา  
พักที่  Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens, Karlstad, 

Sweden หรือเทียบเทา 
 

 
 
วันที่สี่  เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - อุทยานฟรอก

เนอร - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคารล โยฮนัน - พระราชวัง
หลวงแหงเมืองออสโล - อาคารรัฐสภาแหงเมืองออสโล 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 
นาท)ี เมืองหลวงของ ประเทศนอรเวย (Norway) ไดถกูสถาปนาเมื่อประมาณ 60 
ป ที่ผานมาน้ี ครั้งสมัยที่ประเทศนอรเวยอยูในอารักขาของประเทศเดนมารกน้ัน 
ประเทศนอรเวยเคยยายเมืองหลวงถึง 2 คร้ัง จากเมืองทรอนไฮมเปนเมืองเบอรเกน 
จนกระทั่งยายมาเปนเมืองออสโลในปจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กวาปกอน เมือง



 

 

ออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึ่งอยูภายใตการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฮร เมืองออสโลเปนเมืองหลวงที่
มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ตัง้อยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางทางทานจะไดพบกบัสภาพธรรมชาติทีแ่ปลกใหม เปนธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณอันหาชมไดยาก 
 

กลางวัน บริการกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
  

 
 
นําทานเดินทางสู อุทยานฟรอกเนอร (Vigeland Sculpture Park, Frogner 
Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใชเวลา 40 
ปในการแกะกลุมรปูสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึง



 

 

ชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทาน
ชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กบั ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน 
(Holmenkollen) สถานที่แขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวที่ปกติในชวงเดือนมีนาคม
จะใชเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทั้งโลกที่น่ี สามารถจผุูเขารวมไดเกือบ
หน่ึงแสนคน  
นําทานเดินทางสู ถนนคารล โยฮันน เกท (Karl Johangen Gate Street) เปน
แหลงชอปปم�งและแหลงนัดพบปะ ที่มชีื่อเสียงที่สุดของประเทศนอรเวย ของ
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนอรเวย ตัง้อยูกลางเมืองออสโล มีสินคา
ทุกสิ่งอยางที่ทานปรารถนาใหไดเลือกซื้อเปนของฝาก ของขวัญ สินคาท่ีมีชื่อเสียง
มากที่สุด คือ ผลติภัณฑจากขนสัตว น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เชน 
เรือไวกิ้ง หรือตุกตาโทรล (Troll) ตุกตาพ้ืนบานของประเทศนอรเวย เครื่องครัว พวง
กุญแจ เปนตน บริเวณเดียวกันเปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญไมวาจะเปน พระราชวัง
หลวงแหงเมืองออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึ่งเปนที่ประทบัของ
กษัตริยองคปจจบุันและ อาคารรัฐสภาแหงเมืองออสโล (Storting Building) 
เปนตน 
 

เย็น  อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา  
พักที่ Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรือเทียบเทา 

(คําแนะนํา ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคาง
คืนบนเรือสําราญ 1 คนื (ในคนืวันพรุงนี)้ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของ
ทาน) 
 



 

 

 
 
วันที่หา  เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง - ลองเรือสําราญหรู DFDS 

จากเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - 
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทาน เขาชม พิพิธภณัฑเรือไวก้ิง (The Viking Ship Museum) พาหนะ
สําคัญของเหลานักรบไวกิ้งเมื่อคร้ังที่เคยรุงเรืองในอดีต จดัแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ที่
สรางจากไมในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขดุไดจากรอบๆเมืองออสโล ฟยอรด 
นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวติประจําวนัที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป 



 

 

เปนตํานานของชาวไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิง้ใชเรือท้ังในเรื่อง
ของการรบ ทําการคา และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมเีรือ
ไวกิ้งก็จะไมมยีุคทีรุ่งเรืองที่สุด (รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด) 
 

กลางวัน บริการกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 

นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ เพ่ือ ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมือง
ออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS 



 

 

Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, 
Denmark) ที่พรั่งพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษ,ี รานอาหาร, หองซาวนา, สปา, 
โรงภาพยนตร และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ่งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน ** ทานควร
เตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือสําราญ 1 
คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน ** 

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

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ�ต
สไตลสแกนดิเนเวียน) 

พักที่  บนเรือสําราญ DFDS หองพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือ
เทียบเทา  
(กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 
เริ่มตน ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคาบริการสวนนี้ทนัทีที่หองพัก
ถูกยืนยันจากตางประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) 
เต็ม ไมวากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับมากกวา
มาตรฐานที่กําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผูเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถงึ
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ)    

  



 

 

 
 
วันที่หก  เมืองโคเปนเฮเกน - นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล 

เมอรเมด - พระราชวังคริสเตียนบอรก - พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ 
พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวงัฤดูรอน - ถนนสต
รอยเยท - ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน                                                                       

  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศ

เดนมารก (Denmark) เปนเมืองเกาแกเมืองหน่ึงของยุโรปกอต้ังมาราวศตวรรษท่ี 
10 และเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ไดรบัฉายาวาเปน 
“สวรรคแหงเมืองทา และดินแดนแหงเทพนิยายรักอมตะ” เมืองน้ีเปนแรงบัลดาล



 

 

ใจและหลอหลอมกวีระดับโลกฮนัส คริสเตียน แอนเดอรแซน (Hans Christian 
Andersen) ผูสรางสรรคนิยาย เจาหญิงเงือกนอย หนูนอยผูขายไมขีดไฟ ลูกเปดขี้
เหรที่ผูคนทั่วโลกตางรูจัก 
นําทานเดินทางสู นํ้าพุแหงราชนิีเกฟออน (Gefion Fountain) เปนน้ําพุขนาด
ใหญรูปทรงแปลกตา คลายธารน้ําตกที่ไหลริน ซึ่งตั้งอยูดานหนาทาเรือเมือง
โคเปนเฮเกน มีตํานานเลาวาราชินีเกฟออนไดรับมอบหมายจากเทพเจาผูทรง
อิทธิฤทธิ์ ใหกอบกูชาติบานเมือง พระนางจึงใหพระโอรสทั้งสี่ของพระองคแปลงกาย
เปนพระโค เพ่ือชวยกนัไถพื้นดินจนกลายเปนแผนดินเมืองเดนมารกในปจจุบนั ตอมา
ชาวเดนนิชก็ไดสรางอนุสาวรียของพระนางและพระโอรสทั้งสี่พระองคไวเพ่ือเปน
เกียรติและเพ่ือเปนการระลึกถึง 
นําทานเดินทางสู รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเต้ิล เมอรเมด (The Little 
Mermaid) ตั้งอยูบริเวณทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนของขวัญแก
เมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล จาค็อบเซน 
บุตรชายของผูกอตั้งบริษัทเบียรคารลสเบิรก ไดมีความประทับใจจากการดบูัลเลต 
เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน เปนอยาง
มาก จึงวาจางศิลปนชาวเดนมารกช่ือ เอ็ดวารด อีริกเซน มาปم�นรปูเงือกนอยน้ี โดยนํา
แบบใบหนามาจากนักเตนบัลเลตชื่อ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายที่เปนหญิงเปลือยนํา
แบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปم�นเงือกนอยน้ีน่ังอยูบนกอนหิน มีขนาดความสูง
ประมาณ 1.25 เมตร น้ําหนักประมาณ 175 กิโลกรมั บริเวณรอบๆ มีสวน 
Langelinie จะไดสัมผัสกับความผอนคลาย ฟงเสียงรองของนกนางนวลและชมเรือ
สําราญที่จอดเทียบทาอยู และที่น่ีไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญของเมือง โดยในแต
ละปจะมีนักทองเที่ยวมากกวา 1 ลานคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคูกับรปูปم�นเงือกนอย
นับเปนสถานที่ยอดฮิตท่ีถูกถายภาพมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
 



 

 

 
 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กบั พระราชวังคริสเตียนบอรก (Christiansborg 
Palace) ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอรกคือพระราชวังซึง่เปนที่ประทับของพระ
ราชสันตตวิงศในสมเด็จพระราชาธิบดคีริสเตยีนที่ 9 แหงประเทศเดนมารก แต ณ 
ปจจุบันพระราชวังแหงน้ีถูกใชเปนที่ทําการรัฐสภา โดยเปนสถานที่เพียงแหงเดียวใน
โลกที่มี 3 หนวยงานราชการในที่แหงเดียวกนั น่ันคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติ
บัญญตัิ และอํานาจตุลาการ แตบางสวนของที่น่ีก็ยังคงถกูใชสําหรับพระราชวงศ
เดนมารก เชน หองรับแขกของราชวงศ เปนตน รวมทั้งบางสวนยังเปดให
นักทองเที่ยวท่ีสนใจไดเขามาชม 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กบั พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวังฤดู
หนาว (Amalienborg Palace) ปจจบุันพระราชวงัแหงน้ียังเปนสถานที่ประทับ
ของบรรดาเหลาพระราชวงศเดนมารก นอกจากจะไดชมสถาปตยกรรมอันงดงาม
ภายนอกสไตลร็อกโคโคแลว ดานหนาของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวัง



 

 

ทุกวัน พระราชวังตั้งอยูริมน้ําทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรางขึ้นเมื่อกลาง
ศตวรรษที่ 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ป ของราชวงศโอลเดนบวรก 
และใชเปนที่พํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากที่พระราชวังคริสเตียน
บอรกถกูไฟไหมในป ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเดนมารกจึงไดขอซื้อพระราชวัง
แหงน้ีไว และไดยายเขามาอาศัยตั้งแตน้ันเปนตนมา กษัตริย พระราชินี และบุตรของ
ราชวงศไดอาศัยอยูภายในพระราชวงัแหงน้ีทัง้ 4 อาคาร ตัง้โดดเดนเปนศูนยกลางท่ี
งดงามมากที่สุดในทวปียุโรป แมรูปลักษณภายนอกของพระราชวังทั้ง 4 มีลักษณะที่
เหมือนกัน แตภายในพระราชวงัแตละอาคารไดถูกตกแตงตางกันไปตามรสนิยมของผู
อาศัยเดิม แตละหองไดตกแตงอยางหรูหราท่ีสุด ปจจบุันพระราชวังแหงน้ียังคงใชเปน
ที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอท่ี 2 และราชวงศเดนมารกอยู ซึ่ง
บางสวนของพระราชวงัเปดใหนักทองเที่ยวที่สนใจไดเขามาชม และยังเปดเปน
พิพิธภัณฑขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื่องแตงกาย เครื่องประดบัอัญ
มณี สิ่งประดษิฐอ่ืนๆ และเอกสารทางประวตัิศาสตร ที่มีการเกบ็รวบรวมในชวงเวลา 
400 ปเลยทีเดียว และยังมีรปูปم�นขนาดใหญของพระเจาเฟรเดอริกท่ี 5 ซึ่งตั้งอยู
ระหวางพระราชวังทั้ง 4 หลัง ซึ่งวากันวา เปนรูปปم�นทรงมาท่ีสวยงามที่สุดของโลกอีก
ดวย  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กบั พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน 
(Rosenborg Palace) เปนพระราชวงัที่ตกแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส 
สรางในสมัยพระเจาครสิเตียนที่ 4 เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมที่พระองคภาคภูมิใจ 
เพราะนอกจากความงามของตัวตกึภายนอกและภายในที่ตกแตงอยางหรูหรา ดวย
วัตถุที่ลํ้าคามากมายแลว ยังมีพิพิธภัณฑในบริเวณช้ันใตดิน ใชเปนที่เก็บเครื่องเพชร 
มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซึ่งในอดีต
พระราชวังแหงน้ีถกูสรางเพ่ือจุดประสงคใชในการพํานักพักรอนของเช้ือพระวงศใน
สมัยน้ัน ทั้งยังเคยถกูวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถงึ 2 คร้ังในป 1794 และป 1801 
ตอมาราชวงศเดนมารก ไดบูรณะขึ้นมาใหมใหสวยงามดั่งปจจบุัน  
นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยกเกท (Stroget Shopping Street) ถนนชอปปم�ง
ที่ยาวที่สุดในโลกเร่ิมจาก ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of 
Copenhagen) คําวา “สตรอยกเยท” ไดถกูตั้งเปนช่ือเลนของถนนคนเดินแหงน้ี ซึ่ง



 

 

แปลวา การเดินเลน โดยใชตัง้แตยุคศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ครอบคลุม ถนน 4 
สายดวยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ 
Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเยทถูกประกาศใหเปน
เขตปลอดรถยนตตัง้แตป 1962 แตในชวงแรก เจาของกิจการหลายรายไมเห็นดวย
กับการปดถนน เพราะเกรงจะเปนผลเสียตอธุรกิจ แตทําใหทุกวันนี้ผูคนไดเดินอยาง
สนุกและสะดวกสบาย ที่น่ีคึกคักไปดวยผูคนประมาณแสนคนตอวัน เรียงรายไปดวย
รานคาที่มีคุณภาพ มตีัง้แตสินคาราคาถูกไปจนถึงสินคาแบรนดเนมที่มีราคาแพงที่สุด
ในโลก อาท ิหลุยสวิตตอง , ชาแนล , รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิสฯ , พอรซเลน 
เปนตน มีรานอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีรมิทางที่มาชวยบรรเลงเพลงให
ความบนัเทิงระหวางเดินเลน นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดรับการขนานนามจาก
คนทั่วโลกวาเปนเมืองจักรยาน ประชากรเกินครึ่งใชจักรยานเปนพาหนะในการ
เดินทาง เหตุผลสําคัญคือรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปรมิาณ
กาซคารบอนไดออกไซด ที่สรางมลพิษแกสิ่งแวดลอม จึงออกแบบผังเมือง เพื่อ
รองรับนักปم�นและคนเดินเทา ใหไดรับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด  

เย็น อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
พักที่ Zleep Hotel Copenhagen Airport, Copenhagen, Denmark หรือ

เทียบเทา 
 



 

 

 
 
วันที่เจ็ด  อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศยั แบบเต็มวัน - 

สนามบินโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - สนามบินฮาหมัด 
เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศยั แบบเต็มวัน 
(ไมมีบริการรถโคช) 
แนะนําสถานที่ทองเทีย่ว 
- สวนสนุกทิโวล ี(Tivoly) ตั้งอยูใจกลางเมอืงหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศ
เดนมารกเปนสวนสนุกที่เกาแกที่สุดในโลกและเปนที่ทองเที่ยวช้ันเยี่ยมสําหรับ
ครอบครัว และถือเปนหน่ึงในสวนสนุกที่เกาแกที่สุดในโลก เปดใหเขาชมในป 1843 



 

 

ไดรับความนิยมจากทั้งคนทองถิ่นและนักทองเที่ยวที่มาเยือนโคเปนเฮเกนเสมอมา 
ที่น่ีมีการจัดแสดงดนตรีสดทุกวันในหลายเวที และเปนแหลงรวมรานอาหารชั้นเลิศ
ของเมืองอีกดวย สวน Tivoli รองรับนักทองเที่ยวกวา 4 ลานคนตอป  อีกหน่ึง
ประสบการณที่ไมควรพลาดในการขึ้นรถไฟเหาะของสวน Tivoli สัมผัสประสบการณ
อันนาต่ืนเตน เครื่องเลนของสวน Tivoli มีหลากหลายต้ังแตรถไฟเหาะไมและมาหมุน
แบบดั้งเดิมไปจนถึงเครื่องเลนแบบคลาสสิกที่นํามาดัดแปลงใหมใหทันสมัย คุณ
สามารถเดินเลนรอบสวนขนาดใหญ 8.5 เฮกตาร  ที่เช่ือมตอกบัสวนสนุก ในชวง
กลางคนื มีการจดัแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 ดวงที่ประดบัไวตามทางเดินและ
ตนไม สนุกกับการลองเรือมังกรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรือน่ังทานอาหารในบาร
และรานอาหารริมน้ํา ซึ่งเปนที่รูจักทั่วโลกและขึ้นชื่อเรื่องการนําอาหารนอรดิกดั้งเดิม
มาปรบัเปลี่ยนใหม 
- อิสระเลือกชมความสวยงามโดยรอบของเมืองโคเปนเฮเกน 
- อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
เย็น อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 

นําทานเดินทางสู สนามบินโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาใน
รานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร (บริการรถโคช) 

21.40 น. นําทานเดินทางสู สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน 
Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR164 

                 ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่แปด สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

 
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
08.35 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR838 
                 ** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 15 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ืองบิน ** 
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 
 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคาทัวร 
หองละ 2-3 

ทาน 

ราคาพักเดีย่ว
เพิ่ม 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

21 - 28 กุมภาพันธ 
2563 

21FEB QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 

22FEB QR169 
DOH-ARN 01.40-

06.10 
27FEB QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 

28FEB QR838 
DOH-BKK 08.35-

19.20 

 
48,999 

12,999 35,999 

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 

 
49,999 

12,999 36,999 

27 มี.ค. - 03 เม.ย. 
2563 

27MAR QR981 
BKK-DOH 20.20-

23.59 
28MAR QR169 

 
49,999 12,999 36,999 



 

 

DOH-ARN 01.40-
06.10 

02APR QR164 
CPH-DOH 22.35-

05.50+1 
03APR QR838 

DOH-BKK 08.50-
19.20 

10 - 17 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั
สงกรานต) 

10APR QR981 BKK-
DOH 19.40-22.50 

11APR QR169 DOH-
ARN 01.50-07.15 

16APR QR164 CPH-
DOH 22.35-05.50+1 

17APR QR832 
DOH-BKK 08.30-

19.00 

 
59,999 

15,999 46,999 

13 - 20 เมษายน 
2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั
สงกรานต) 

13APR QR981 BKK-
DOH 19.40-22.50 

14APR QR169 
DOH-ARN 01.50-

07.15 
19APR QR164 CPH-
DOH 22.35-05.50+1 

20APR QR832 
DOH-BKK 08.30-

19.00 

 
59,999 

15,999 46,999 

24 เม.ย. - 01 พ.ค. 
2563 

(01 พ.ค. วันแรงงาน) 

24APR QR833 
BKK-DOH 20.40-

23.50 

 
52,999 12,999 39,999 



 

 

25APR QR169 
DOH-ARN 01.50-

07.15 
30APR QR164 

CPH-DOH 22.35-
05.50+1 

01MAY QR838 
DOH-BKK 08.50-

19.20 

01 - 08 พฤษภาคม 
2563 

(01 พ.ค. วันแรงงาน 
/ 04 พ.ค. วันฉัตร

มงคล / 06 พ.ค. วัน
วิสาขบูชา) 

01MAY QR833 
BKK-DOH 20.45-

23.55 
02MAY QR169 

DOH-ARN 01.50-
07.15 

07MAY QR164 
CPH-DOH 22.35-

05.50+1 
08MAY QR838 

DOH-BKK 08.50-
19.20 

 
52,999 

12,999 39,999 

08 - 15 พฤษภาคม 
2563 

08MAY QR833 
BKK-DOH 20.45-

23.55 
09MAY QR169 

DOH-ARN 01.50-
07.15 

14MAY QR164 
CPH-DOH 22.35-

05.50+1 

 
49,999 

12,999 36,999 



 

 

15MAY QR838 
DOH-BKK 08.50-

19.20 

29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 
2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯ
พระราชินี) 

29MAY QR833 
BKK-DOH 20.45-

23.55 
30MAY QR169 

DOH-ARN 01.50-
07.15 

04JUN QR164 CPH-
DOH 22.35-05.50+1 

05JUN QR838 
DOH-BKK 08.20-

19.20 

 
52,999 

12,999 39,999 

 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท ** 
 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ 
คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน 
เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทาน ** 
 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ 
3,500 บาท (ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีสวนใหญ อาจไมรวมวันเสาร - อาทติย 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขอ
อนุญาตใชหนังสือเดนิทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดึงเลมออกมาใชระหวาง



 

 

กระบวนการพิจารณา) หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สง
หนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้น
ระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงิน 
จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง 
กรณีที่ทานขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพ่ือดําเนินการขอวีซาดวยตนเอง และทานไดรับวีซา
เรยีบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวา 45 
หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรบัเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไม
วาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เนื่องจากรานอาหารแตละรานจะมี
ขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก 
ขาวผัด และ บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือ
ขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  
 
 
 
 
 



 

 

** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทาํการในวันอาทิตย หากมี
โปรแกรมที่สถานที่ดังกลาวตรงกับวันอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ไดตามความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทานัน้ ** 
 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพ่ือเขาถึงสถานที่บาง
จุด และ อาจเปนระยะทางที่คอนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียม
รางกาย และ อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับการ
เดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถงึผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใช
รถเข็น ทานจําเปนจะตองมีผูรวมเดินทางดวย เพ่ือคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานที่บางจุด 
ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี ** 
 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียด
ทุกขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษสีนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกนัไมเกิน 
30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขบัรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่



 

 

พักไปเปนเมืองใกลเคยีงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรปู
เปนทีร่ะลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครั้ง  
 คาอาหารตามที่รายการระบ ุโดยทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกนัเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการ
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิัท 
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปน
เงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ 3,500 บาท 
ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (ชาํระพรอมเงินมัด
จํา) 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชาํระเงินมัด

จํา ทานละ 20,000 บาท พรอมคาธรรมเนียมย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวีเดน ทานละ 
3,500 บาท รวมเปน ทานละ 23,500 บาท (กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออก
มากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวัน
คงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตาม
วัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก เรียบรอยแลว ใหทานชําระเฉพาะเงินมัดจํา 
ทานละ 20,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณา
ระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิ
ทันที หากยังไมไดรบัยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดนิทาง
ในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเชค็ที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มคีิวรอ 
(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตาม
วัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมได
รับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมรีายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทาง
มาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบรษิัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงนิ หลักฐานการชําระเงนิคาบรกิารตางๆท้ังหมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนืเงินคาบรกิารดงัน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

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

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรยีม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน 
** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 



 

 

กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคนืคาบัตรโดยสาร
บางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จาํเปนไปตามกระบวนการ
ของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ใน
การเรียกเกบ็คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

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

หรือหองพักเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ

ทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรบั

กําหนดการนัดหมายวนัและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หากทาน
ไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพ่ือกิจ
ธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจ
ทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) 
ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมดัจํา พรอมแจง
วัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่น
วางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปน
กรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาน
สามารถเลือกซื้อ 

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

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จาํเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 



 

 

(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วซีา
ยังไมไดรบัการอนุมัต ิ(อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลังคณะ 
และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย 
ยังไมคอนเฟรมออกเดนิทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเท่ียวภาษาอังกฤษ 
(Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทาน
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงทกุกรณี  

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

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการ
ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรณุาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทนัหัน ทําใหตองรองขอ
หนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา 
และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการ
ใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอน
ดําเนินการ 

7. กรณีทาน มวีีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครัง้ หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวนัคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวตัถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับ
คณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเปนไป
ตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกับความ



 

 

เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง 
หรือ ถูกสงกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถึงวีซาชนดิที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับประเทศ
ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาท่ีมีการประทบัตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรบัผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ
ไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง 
เปนตน 

9. การบดิเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคนื
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมนีโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลงัจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุมครอง
อยู 

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดา
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทตู
ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณี



 

 

นี้ จําเปนที่สุด สาํหรบัเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา 
(เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชําระคาใชจายในสวนนี้ให
ทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเครือ่งบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุมวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพ่ือใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใด
ก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่น
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหน่ึง
ดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึงกรณีที่ในวนันัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ทานมีแผนการเดินทางท่ีจะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจงกับ
เจาหนาท่ีใหทราบตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกครั้ง กอนตั้งแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว
เครื่องบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบรูณตั้งแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพ่ือเตรียม
กรอกแบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวี
ซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมี
คาใชจายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตอง
ชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวม
ไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณีใดกต็าม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด 

 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกบั สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบรษิัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดนัง่ดวยกัน หรอื ใกลกันใหมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมที่ตองการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกนั ขอใหทานทํา
ความเขาใจถึงวฒันธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง 
หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสอืเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจําหรือสวนที่เหลือท้ังหมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัต ิอุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบิัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน



 

 

หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซือ้ต๋ัวเครือ่งบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบรษิัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยัน
เดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวที่คณะอยูใน
เวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมคีาใชจายเพ่ิม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวย
ตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชดเชย หรือ 
ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี 
เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพ่ือประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลท่ีมคีดีความ คําส่ังศาล เดินทางออกนอกประเทศ 

ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีท่ีเคยรับรอง หรือ คํา้ประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทุก
กรณี 

16. สําหรับผูเดินทางท่ีตั้งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพือ่ตรวจสอบอายุครรภท่ีแนนอน กบั 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยัน
ใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภท่ีชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ 
หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทุกกรณี หากทาน
ตั้งครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธ
ไมใหทานเดินทาง  
 
 
 
 
 



 

 

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. หลักฐานการทาํงาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบรษิัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบตุําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื่อ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษัทฯ ทีม่ีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรตดิตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถาม)ี สําเนาบัตรขาราชการ

บํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แต
ทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทาํงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวี
ซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา
หนังสือเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถูกตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานัน้ กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 



 

 

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

มาแลว ไมเกิน 20 วนั ณ วันทีน่ัดย่ืนวีซา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแตบัญชี
บริษัท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (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 โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรบัรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วนัที่นดัย่ืนวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

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

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

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดยีวกัน ** 
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ 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. ที่อยูปจจุบนั(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

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

กรุณาระบุ
ดวย ..................................................................................................................................... 

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 กรุณาระบใุหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางใน
การอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 
 
 
 
 


