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 วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                       (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทกุทำ่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตู

ทำงเขำ้หมำยเลข 8 เคำน์เตอร ์Q สำยกำรบนิ Qatar Airways โดยมเีจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ อ ำนวยควำม

สะดวกตลอดขัน้ตอนกำรเช็คอนิ และ หัวหนำ้ทัวรใ์หค้ ำแนะน ำเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มกอ่นออกเดนิทำง 

21.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสำยกำรบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR835     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ 

ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ - อาคารรฐัสภา - พพิธิภณัฑใ์นยุคกลาง - มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ - โอเปรา่ 

เฮา้ส ์- เนนิเขาฟยลักาทนั - ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์                          (-/-/D) 

00.50 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปล ีย่นเครือ่ง ** 

01.40 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสำยกำรบนิ Qatar Airways 

เทีย่วบนิที ่QR169      

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.10 น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

น ำทำ่นผำ่นพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นเมอืงหลวง

อันงดงำมทีส่ดุในกลุม่ประเทศแถบสแกนดเินเวยีทัง้หมด จนไดรั้บขนำนนำมวำ่ “ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกำะนอ้ย

ใหญ่ 14 เกำะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสำบมำลำเร็น (Lake Malaren) งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆ

เมอืงทีตั่ง้อยูบ่นพืน้น ้ำ ท ำใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก ผา่นชม สถำนทีส่ ำคัญ อำท ิอาคาร

รฐัสภา (City Hall) , พพิธิภณัฑยุ์คกลาง (Medieval Museum) , มหาวหิารแห่งเมอืงสต็อคโฮลม์ (The Cathedral 

of Stockholm) , โอเปรา่ เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จดุชมววิบน เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพือ่บันทกึภำพของเมอืงสต็อคโฮลม์จำกมมุทีส่วยทีสุ่ด

ชมววิสวยของตัวเมอืงทีตั่ง้อยูบ่นเกำะใหญ่ 14 เกำะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสำบมำลำรแ์ละทะเลบอลตกิ  

 น ำท่ำน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาว่าการเม ืองสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ซึง่ใชเ้วลำสรำ้งถึง 12 ปี 

ออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดังของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สรำ้งดว้ยอฐิแดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และมุงหลังคำดว้ยหนิโมเสค 

สรำ้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวำคมของทุกปี จะมีพธิีเลี้ยงรับรองผูไ้ดรั้บรำงวัลโนเบล (Nobel 

Prize) ภำยในหอ้งโถงใหญ่โกลเดน้ ฮอลล ์(Golden Hall) ทีป่ระดับประดำดว้ยหนิโมเสคทองค ำกวำ่ 18 ลำ้นชิน้  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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   น ำท่ำน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรือทีถู่กกูข้ ึน้มำในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจำกสำมำรถ

รักษำชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วำ่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์และตกแตง่ประดับประดำดว้ยรปูแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวำซำเป็นทรัพยส์มบัติ

ทำงศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่ ำคัญที่สดุแหง่หนึง่ในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับ

เรอืล ำน้ี 9 นทิรรศกำร ยังมภีำพยนตรเ์กีย่วกับเรอืวำซำ พพิธิภัณฑแ์หง่น้ีเป็นพพิธิภัณฑท์ีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วำมสนใจมำกทีส่ดุ ใน

บรรดำพพิธิภัณฑแ์ถบสแกนดเินเวยี  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Good Morning Kista , Stockholm , Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงสต็อคโฮลม์ - ย่านเมอืงเก่ากมัลา สแตน - พระราชวงัหลวง - เมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั -   

จตุัรสัใจกลางเมอืง - ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั - สะพานหนิเกา่แก ่                                                   (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำน ผ่านชม ย่านเมอืงเก่ากมัลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่ำแก่ที่สุดและสวยงำมรำวกับภำพวำดปัจจุบันยังทิ้ง

รอ่งรอยแหง่ควำมเป็นเมืองแหง่ยคุกลำง มกีลิน่อำยของศตวรรษที ่17 ทัง้บำ้นเรอืน สิง่ปลกูสรำ้งทีม่คีวำมสวยงำมในรปูแบบงำน

สถำปัตยกรรมแบบสวเีดนเชน่เดียวกับเสน่หข์องตรอกซอกซอยตำ่งๆ ทีเ่รยีงรำยไปดว้ยรำ้นกำแฟ และรำ้นหนังสอืตำ่งๆ และยัง

เป็นทีตั่ง้ของ พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นทีป่ระทับอยำ่งเป็นทำงกำรของพระรำชวงศส์วเีดน เป็นหนึง่ในพระรำชวัง

ทีง่ดงำมมำกทีสุ่ดในบรรดำพระรำชวังทัง้หมดของทวีปยุโรป ลักษณะเป็นอำคำรสถำปัตยกรรมบำโรคสรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1754 

ภำยใน มหีอ้งตำ่งๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชำชนเขำ้เยี่ยมชมไดต้ลอดทัง้ปี ในบรรดำหอ้งต่ำงๆส่วนทีเ่ป็นจดุเดน่ ไดแ้ก ่

หอ้งพระคลังวหิำรหลวง หอ้งโถงว่ำกำรของรัฐ หอ้งพักของขนุนำง ล ำดับตำ่งๆ และ พพิธิภัณฑโ์บรำณสถำนกุสตำฟที่ 3 ชมกำร

ผลัดเปลีย่นเวรยำมประจ ำวันของกองทหำรรักษำพระองคซ์ ึง่จะเกดิขึน้ในเวลำกอ่นเทีย่งของทกุวัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 30 นำที) เมอืงสวยงำมเล็กๆของประเทศ

สวีเดน ตัง้อยูร่มิทะเลสำบแวนเนิรน์ อยูร่ะหว่ำงเมืองสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพรำะเป็น

เมอืงผำ่นระหวำ่งสองเมืองใหญ่น้ี สรำ้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ำรล์ที ่9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชื่อเมืองจงึเรียกตำมพระนำมของ

พระองค ์ผ่านชม โบสถใ์หญ่แห่งเมอืงคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad) , จตุัรสัใจกลางเมอืง (Town Square) , 

ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเกา่แก ่(Ancient Stone Bridge) 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Best Western Gustaf Froding Hotel& Konferens , Karlstad , Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อุทยานฟรอกเนอรห์รอืสวนหนิ - ลานกระโดดสก ี- 

ถนนคารล์ โยฮนัน ์- พระราชวงัหลวง - อาคารรฐัสภา                  (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงออสโล (Oslo) (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 30 นำที) เมืองหลวงของ ประเทศนอรเ์วย ์

(Norway) ไดถู้กสถำปนำเมื่อประมำณ 60 ปี ที่ผ่ำนมำน้ี ครัง้สมัยที่ประเทศนอรเ์วยอ์ยู่ในอำรักขำของประเทศเดนมำรก์นั้น 

ประเทศนอรเ์วยเ์คยยำ้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้ จำกเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมอืงเบอรเ์กน้ จนกระท่ังยำ้ยมำเป็นเมอืงออสโลในปัจจบุัน 

เมือ่ประมำณ 900 กวำ่ปีกอ่น เมอืงออสโลเป็นเมอืงอำณำนคิมใหญ่ของจักรพรรดไิวกิง้โบรำณซึง่อยูภ่ำยใตก้ำรปกครองในระบอบ

สมบรูณำญำสทิธริำชของพระเจำ้ฮำโรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงทีม่คีำ่ครองชพีสงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ตัง้อยูข่อบ

ดำ้นเหนือของอำ่วฟยอรด์ ระหวำ่งเสน้ทำงทำ่นจะไดพ้บกับสภำพธรรมชำตทิีแ่ปลกใหม ่เป็นธรรมชำตทิีอ่ดุมสมบรูณ ์หำชมไดย้ำก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงำนของปฏิมำกรเอกชำว

นอรเ์วยช์ือ่กสุตำฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลำ 40 ปีในกำรแกะกลุ่มรปูสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึ่ง

ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลำงของอุทยำนเป็นทีตั่ง้ของรปูแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของท่ำนชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจำกหนิ

สลักแกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

น ำทำ่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถำนทีแ่ข่งขันกฬีำโอลมิปิกฤดหูนำวที่

ปกตใินช่วงเดือนมีนำคมจะใชเ้ป็นสถำนที่ชุมนุมแข่งขันของนักเล่นสกีทัง้โลกที่น่ี สำมำรถจุคนไดเ้กือบหนึ่งแสนคน ผ่านชม 

โรงแรมทีรั่ชกำลที ่5 เคยเสด็จมำประทับในสมัยทีเ่สด็จประพำสยโุรป 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่นัดพบปะ ทีม่ชีือ่เสยีง

ทีส่ดุของประเทศนอรเ์วย ์ของนักทอ่งเที่ยวจำกท่ัวโลกที่มำเยอืนประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยูก่ลำงเมอืงออสโล มสีนิคำ้ทุกสิง่อยำ่งที่

ทำ่นปรำรถนำใหไ้ดเ้ลือกซือ้เป็นของฝำก ของขวัญ สนิคำ้ที่มีชือ่เสียงมำกที่สดุ คือ ผลติภัณฑจ์ำกขนสัตว ์น ้ำมันปลำ เนยแข็ง

เทยีนไข และของทีร่ะลกึ เชน่ เรอืไวกิง้ หรอืตุ๊กตำโทรล (Troll) ตุ๊กตำพืน้บำ้นของประเทศนอรเ์วย ์เครือ่งครัว พวงกญุแจ เป็นตน้ 

บรเิวณเดียวกันเป็นที่ตัง้ของสถำนที่ส ำคัญไม่วำ่จะเป็น พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซ ึง่เป็นที่ประทับของกษัตรยิอ์งค์

ปัจจบุันและ อาคารรฐัสภา (Parliament Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั City Box Oslo , Oslo , Norway หรอืเทยีบเทา่ 

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื (ในคนืวนัพรุง่น ี)้ เพือ่

ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่า้ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ - ลอ่งเรอืส าราญ DFDS - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

                        (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พำหนะส ำคัญของเหล่ำนักรบไวกิง้เมือ่ครัง้ทีเ่คยรุง่เรอืง

ในอดตี จัดแสดงเกีย่วกับเรอืไวกิง้ทีส่รำ้งจำกไมใ้นยคุครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุไดจ้ำกรอบๆเมอืงออสโล ฟยอรด์ นอกจำกน้ียังจัด

แสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชวีติประจ ำวันทีม่ีอำยเุก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี เป็นต ำนำนของชำวไวกิง้เรอืถือเป็นสิง่ที่ส ำคัญที่สดุ เพรำะ

ชำวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรือ่งของกำรรบ ท ำกำรคำ้ และออกส ำรวจหำดนิแดนใหม่ๆ จนมคี ำกลำ่วว่ำถำ้ไมม่ีเรอืไวกิง้ก็จะไม่มียุคที่

รุง่เรอืงทีส่ดุ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่ำเทียบเรือส ำรำญ เพื่อ ลอ่งเรอืส าราญ DFDS (DFDS Scandinavian Seaway) ที่พร่ังพรอ้มไปดว้ย

รำ้นคำ้ปลอดภำษี , รำ้นอำหำร , หอ้งซำวน่ำ , สปำ , โรงภำพยนตร ์และ จดุชมววิ ฯลฯ สิง่อ ำนวยควำมสะดวกแบบครบครัน  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการ

เดนิทางของทา่น ** 

......... น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผำ่นน่ำนน ้ำสแกนดเินเวยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS (พเิศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั บนเรอืส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอืเทยีบเทา่  

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบ

หอ้งว่าง และมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระค่าบรกิารสว่นนีท้นัทที ีห่อ้งพกัถูกยนืยนั

จากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณที ีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจ าเป็นตอ้ง

จองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั **  
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 วนัทีห่ก เมอืงโคเปนเฮเกน - น า้พุแห่งราชนิเีกฟิออน - รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเติล้ เมอรเ์มด - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น - ถนนสตรอย

เยท - ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน                                                                                                  (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS 

......... น. เดนิทำงถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมอืงหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมืองเกำ่แก่เมอืงหนึ่ง

ของยโุรปกอ่ตัง้มำรำวศตวรรษที ่10 และเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดรั้บฉำยำวำ่เป็น “สวรรคแ์หง่เมอืงทำ่ 

และดนิแดนแหง่เทพนิยำยรักอมตะ” เมอืงน้ีเป็นแรงบัลดำลใจและหลอ่หลอมกวีระดับโลกฮันส ์ครสิเตียน แอนเดอรแ์ซน (Hans 

Christian Andersen) ผูส้รำ้งสรรคน์ยิำย เจำ้หญงิเงือกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ำยไมข้ดีไฟ ลกูเป็ดขีเ้หรท่ีผู่ค้นท่ัวโลกตำ่งรูจั้ก 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้ำพขุนำดใหญ่รปูทรงแปลกตำ คลำ้ยธำรน ้ำตกทีไ่หลรนิ 

ซึง่ตัง้อยูด่ำ้นหนำ้ทำ่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตี ำนำนเลำ่วำ่รำชนีิเกฟิออนไดรั้บมอบหมำยจำกเทพเจำ้ผูท้รงอทิธฤิทธิ ์ใหก้อบกูช้ำติ

บำ้นเมอืง พระนำงจงึใหพ้ระโอรสทัง้สีข่องพระองคแ์ปลงกำยเป็นพระโค เพือ่ชว่ยกันไถพืน้ดนิจนกลำยเป็นแผน่ดนิเมอืงเดนมำรก์

ในปัจจบุัน ตอ่มำชำวเดนนชิก็ไดส้รำ้งอนุสำวรยีข์องพระนำงและพระโอรสทัง้สีพ่ระองคไ์วเ้พือ่เป็นเกยีรตแิละเพือ่เป็นกำรระลกึถงึ 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ รูปปัน้เงอืกนอ้ย หรอื ลติเติล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตัง้อยูบ่รเิวณท่ำเรือรมิอำ่วโคเปนเฮเกน 

ถกูสรำ้งขึน้เพือ่เป็นของขวัญแกเ่มอืงโคเปนเฮเกน เมือ่วันที ่23 สงิหำคม พ.ศ. 2456 โดย คำรล์ จำค็อบเซน บตุรชำยของผูก้อ่ตัง้

บรษัิทเบียรค์ำรล์สเบริก์ ไดม้คีวำมประทับใจจำกกำรดูบัลเลต่ ์เรือ่ง The Little Mermaid ผลงำนของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอร์

เซน เป็นอย่ำงมำก จงึวำ่จำ้งศลิปินชำวเดนมำรก์ชื่อ เอ็ดวำรด์ อีรกิเซน มำปั้นรูปเงือกนอ้ยน้ี โดยน ำแบบใบหนำ้มำจำกนักเตน้

บัลเลตช์ือ่ เอลเลน ไพรซ ์สว่นรำ่งกำยทีเ่ป็นหญงิเปลอืยน ำแบบมำจำกภรรยำของตัวเขำเอง รปูปั้นเงือกนอ้ยน้ีน่ังอยูบ่นกอ้นหนิ มี

ขนำดควำมสงูประมำณ 1.25 เมตร น ้ำหนักประมำณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดสั้มผัสกับควำมผอ่นคลำย 

ฟังเสยีงรอ้งของนกนำงนวลและชมเรอืส ำรำญทีจ่อดเทยีบทำ่อยู ่และทีน่ี่ไดก้ลำยเป็นสัญลักษณส์ ำคัญของเมอืง โดยในแตล่ะปีจะ

มนัีกทอ่งเทีย่วมำกกวำ่ 1 ลำ้นคนมำเทีย่ว เพือ่เก็บภำพคูก่บัรปูปั้นเงือกนอ้ยนับเป็นสถำนทีย่อดฮติทีถ่กูถำ่ยภำพมำกทีส่ดุแหง่หนึง่

ของโลก 

น ำทำ่น ผ่านชม พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดตีพระรำชวังครสิเตียนบอรก์คอืพระรำชวังซึง่

เป็นทีป่ระทับของพระรำชสันตตวิงศใ์นสมเด็จพระรำชำธบิดคีรสิเตยีนที ่9 แหง่เดนมำรก์ แต ่ณ ปัจจบุันพระรำชวังแหง่น้ีถกูใชเ้ป็น

ทีท่ ำกำรรัฐสภำ โดยเป็นสถำนทีเ่พียงแหง่เดยีวในโลกทีม่ ี3 หน่วยงำนรำชกำรในทีแ่หง่เดยีวกัน น่ันคือ อ ำนำจบรหิำร อ ำนำจนิติ

บัญญัต ิและอ ำนำจตลุำกำร แตบ่ำงส่วนของทีน่ี่ก็ยังคงถูกใชส้ ำหรับพระรำชวงศเ์ดนมำรก์ เช่น หอ้งรับแขกของรำชวงศ ์เป็นตน้ 

รวมทัง้บำงสว่นยังเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขำ้มำชม 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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 น ำทำ่น ผา่นชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจบุันพระรำชวังแหง่น้ี

ยังเป็นสถำนทีป่ระทับของบรรดำเหลำ่พระรำชวงศเ์ดนมำรก์ พระรำชวังอมำเลยีนบอรก์ มสีถำปัตยกรรมแบบร็อคโคโค นอกจำกจะ

ไดช้มสถำปัตยกรรมอันงดงำมแลว้ ดำ้นหนำ้ของพระรำชวังจะมกีำรเปลีย่นทหำรยำมหนำ้วังทกุวัน พระรำชวังตัง้อยูร่มิน ้ำทำงเหนือ

ของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรำ้งขึน้เมือ่กลำงศตวรรษที ่18 เพื่อเฉลมิฉลองวำระกำรครบรอบ 300 ปี ของรำชวงศโ์อลเดนบวรก์ 

และใชเ้ป็นที่พ ำนักของเหล่ำรำชวงศ ์4 ครอบครัว หลังจำกที่พระรำชวังครสิเตียนบอรก์ถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทำงพระ

รำชวงศเ์ดนมำรก์จงึไดข้อซือ้พระรำชวังแห่งน้ีไว ้และไดย้ำ้ยเขำ้มำอำศัยตัง้แต่นั้นเป็นตน้มำ กษัตรยิ ์พระรำชนีิ และบุตรของ

รำชวงศไ์ดอ้ำศัยอยูภ่ำยในพระรำชวังแหง่น้ีทัง้ 4 อำคำร ซึง่อำคำรทัง้หมดน้ีถูกสรำ้งขึน้ในสไตลเ์ดนมำรก์ร็อคโคโค และตัง้โดด

เด่นเป็นศูนยก์ลำงทีง่ดงำมมำกที่สุดในทวปียโุรป แมร้ปูลักษณ์ภำยนอกของพระรำชวังทัง้ 4 มลัีกษณะที่เหมือนกัน แต่ภำยใน

พระรำชวังแต่ละอำคำรไดถู้กตกแต่งต่ำงกันไปตำมรสนิยมของผูอ้ำศัยเดิม แต่ละหอ้งไดต้กแต่งอย่ำงหรูหรำที่สุด ปัจจุบัน

พระรำชวังแห่งน้ียังคงใชเ้ป็นที่ประทับของสมเด็จพระรำชินีนำถมำรเ์กรเธอที่ 2 และรำชวงศ์เดนมำร์กอยู่ ซ ึง่บำงส่วนของ

พระรำชวังเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขำ้มำชม และยังเปิดเป็นพพิธิภัณฑข์นำดเล็กจัดแสดงงำนศลิปะ ภำพเขยีน เครือ่งแต่ง

กำย เครื่องประดับอัญมณี สิง่ประดษิฐอ์ื่นๆ และเอกสำรทำงประวัตศิำสตร ์ทีม่กีำรเก็บรวบรวมในชว่งเวลำ 400 ปีเลยทเีดียว และ

ยังมรีปูปั้นขนำดใหญ่ของพระเจำ้เฟรเดอรกิที ่5 ซึง่ตัง้อยูร่ะหวำ่งพระรำชวังทัง้ 4 หลัง ซึง่วำ่กันวำ่ เป็นรปูปั้นทรงมำ้ทีส่วยงำมทีส่ดุ

ของโลกอกีดว้ย  

        น ำทำ่น ผา่นชม พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระรำชวังทีต่กแตง่ดว้ยศลิปะ

แบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรำ้งในสมัยพระเจำ้ครสิเตยีนที ่4 เป็นอกีหนึง่สถำปัตยกรรมทีพ่ระองคภ์ำคภมูใิจ เพรำะนอกจำกควำมงำม

ของตัวตกึภำยในและภำยนอกทีต่กแตง่อยำ่งหรหูรำ ดว้ยวัตถทุีล่ ้ำคำ่มำกมำยแลว้ ยังมพีพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชัน้ใตด้นิ ใชเ้ป็นทีเ่ก็บ

เครือ่งเพชร มหำมงกฎุ และเครือ่งรำชอสิรยิำภรณข์องรำชวงศเ์ดนมำรก์อกีดว้ย ซึง่ในอดตีพระรำชวังแหง่น้ีถกูสรำ้งเพือ่จดุประสงค์

ใชใ้นกำรพ ำนักพักรอ้นของเชื้อพระวงศใ์นสมัยนัน้ ทัง้ยังเคยถกูวำงเพลงิจำกกองทัพอังกฤษถงึ 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 

ตอ่มำรำชวงศเ์ดนมำรก์ ไดบ้รูณะขึน้มำใหมใ่หส้วยงำมด่ังปัจจบุัน  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงทีย่ำวทีส่ดุในโลกเริม่จำก ศาลาวา่การเมอืง

โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค ำวำ่ “สตรอยกเ์ยท” ไดถ้กูตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิแหง่น้ี ซ ึง่แปลวำ่ กำร

เดินเล่น โดยใชตั้้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นตน้มำ ครอบคลุม ถนน 4 สำยดว้ยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , 

Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีควำมยำวถงึ 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถกูประกำศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตตั์ง้แต่ปี 

1962 แตใ่นชว่งแรก เจำ้ของกจิกำรหลำยรำยไม่เห็นดว้ยกับกำรปิดถนน เพรำะเกรงจะเป็นผลเสยีตอ่ธุรกจิ แต่ท ำใหท้กุวันน้ีผูค้น

ไดเ้ดนิอยำ่งสนุกและสะดวกสบำย ทีน่ี่คกึคักไปดว้ยผูค้นประมำณแสนคนต่อวัน เรยีงรำยไปดว้ยรำ้นคำ้ทีม่คีุณภำพ มีตัง้แต่สนิคำ้

รำคำถูกไปจนถงึสนิคำ้แบรนดเ์นมที่มรีำคำแพงที่สุดในโลก อำท ิหลุยสว์ติตอง , ชำแนล , รำ้นนำฬกิำหรแูบรนดดั์งจำกสวสิฯ , 

พอรซ์เลน เป็นตน้ มรีำ้นอำหำรมำกมำย แถมยังมนัีกดนตรรีมิทำงทีม่ำชว่ยบรรเลงเพลงใหค้วำมบันเทงิระหวำ่งเดนิเลน่ นอกจำกน้ี

เมอืงโคเปนเฮเกน ไดรั้บกำรขนำนนำมจำกคนท่ัวโลกวำ่เป็นเมอืงจักรยำน ประชำกรเกนิครึง่ใชจั้กรยำนเป็นพำหนะในกำรเดนิทำง 

เหตุผลส ำคัญคือรัฐบำลส่งเสรมิใหป้ระชำชนสุขภำพแข็งแรง และลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ ที่สรำ้งมลพิษแก่

สิง่แวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมอืง เพือ่รองรับนักป่ันและคนเดนิเทำ้ ใหไ้ดรั้บควำมสะดวกและปลอดภัยมำกทีส่ดุ  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเท ีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Osterport , Copenhagen , Denmark หรอืเทยีบเทา่ 
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 วนัทีเ่จ็ด อสิระท่องเท ีย่ว หรอื พกัผ่อน ท ีเ่มอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั - ท่าอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน 

เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์                        (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ท ีเ่มอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเท ีย่ว 

- สวนสนุกทโิวล ี(Tivoly) ตัง้อยูใ่จกลำงเมืองหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมำรก์เป็นสวนสนุกทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ดในโลกและ

เป็นทีท่่องเทีย่วชัน้เยีย่มส ำหรับครอบครัว และถอืเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่เกำ่แก่ทีสุ่ดในโลก เปิดใหเ้ขำ้ชมในปี 1843 ไดรั้บควำม

นยิมจำกทัง้คนทอ้งถิน่และนักทอ่งเทีย่วที่มำเยือนโคเปนเฮเกนเสมอมำ ที่น่ีมกีำรจัดแสดงดนตรสีดทกุวันในหลำยเวที และเป็น

แหล่งรวมรำ้นอำหำรชัน้เลศิของเมอืงอกีดว้ย สวน Tivoli รองรับนักท่องเที่ยวกวำ่ 4 ลำ้นคนตอ่ปี  อกีหนึ่งประสบกำรณท์ี่ไม่ควร

พลำดในกำรขึน้รถไฟเหำะของสวน Tivoli สัมผัสประสบกำรณ์อันน่ำตื่นเตน้ เครือ่งเลน่ของสวน Tivoli มีหลำกหลำยตัง้แตร่ถไฟ

เหำะไมแ้ละมำ้หมนุแบบดัง้เดมิไปจนถงึเครือ่งเลน่แบบคลำสสกิทีน่ ำมำดัดแปลงใหมใ่หทั้นสมยั คณุสำมำรถเดนิเลน่รอบสวนขนำด

ใหญ่ 8.5 เฮกตำร ์ ทีเ่ชือ่มตอ่กับสวนสนุก ในชว่งกลำงคนื มกีำรจัดแสดงแสงจำกหลอดไฟ 100,000 ดวงทีป่ระดับไวต้ำมทำงเดนิ

และตน้ไม ้สนุกกับกำรล่องเรอืมังกรบนทะเลสำบกลำงสวนสนุก หรือน่ังทำนอำหำรในบำรแ์ละรำ้นอำหำรรมิน ้ำ ซ ึง่เป็นทีรู่จั้กท่ัว

โลกและขึน้ชือ่เรือ่งกำรน ำอำหำรนอรด์กิดัง้เดมิมำปรับเปลีย่นใหม ่

- อสิระเลอืกชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงโคเปนเฮเกน 

- อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพือ่ใหท้ำ่นมเีวลำในกำรท ำ

คนืภำษี (Tax Refund) มเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษี หรอื รำ้นอำหำร (โดยรถโคช้ จากโรงแรม ถงึ 

สนามบนิ 1 เท ีย่ว) 

21.40 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสำยกำรบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR164  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย

                          (-/-/-) 

05.45 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปล ีย่นเครือ่ง ** 

07.05 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR832  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

17.45 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิำพและควำมประทับใจ 
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 อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

2561 

04 - 11 ธนัวาคม 2561 

04DEC QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
05DEC QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
10DEC QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
11DEC QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 12,999 35,999 

25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 

25DEC QR833 BKK-DOH 19.35-23.25 
26DEC QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
31DEC QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
01JAN QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

55,999 55,999 55,999 12,999 38,999 

28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 

28DEC QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
29DEC QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
03JAN QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
04JAN QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

62,999 62,999 62,999 15,999 45,999 

2562 

21 - 28 มกราคม 2562 

21JAN QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
22JAN QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
27JAN QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
28JAN QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

49,999 49,999 49,999 12,999 32,999 

05 - 12 กมุภาพนัธ ์2562 

05FEB QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
06FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
11FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
12FEB QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 12,999 35,999 

18 - 25 กมุภาพนัธ ์2562 

18FEB QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
19FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
24FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 
25FEB QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

52,999 52,999 52,999 12,999 35,999 

26 ม.ีค. - 02 เม.ย.2562 

26MAR QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
27MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
01APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1 
02APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

55,999 55,999 55,999 12,999 38,999 

08 - 15 เมษายน 2562 

08APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50 
09APR QR169 DOH-ARN 02.00-07.15 
14APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1 
15APR QR838 DOH-BKK 08.30-19.15 

62,999 62,999 62,999 15,999 45,999 

09 - 16 เมษายน 2562 

09APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50 
10APR QR169 DOH-ARN 02.00-07.15 
15APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1 
16APR QR838 DOH-BKK 08.30-19.15 

65,999 65,999 65,999 15,999 48,999 

12 - 19 เมษายน 2562 

12APR QR981 BKK-DOH 20.35-23.50 
13APR QR169 DOH-ARN 02.00-07.15 
18APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.40+1 

19APR QR838 DOH-BKK 08.30-19.15 

62,999 62,999 62,999 15,999 45,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่ว เชงเกน้ ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท ีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 
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 กรณีตอ้งกำร Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธุรกจิ (Business Class) จ ำเป็นออกบัตรโดยสำรใบใหมแ่ยกจำกคณะ และ 

จองเป็นรำคำทัวร ์ไมร่วมต๋ัว (Join Land) ตัง้แตขั่น้ตอนกำรจอง สิง่ส ำคัญกอ่นออกบัตรโดยสำร กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีก่อ่นทกุครัง้วำ่คณะคอนเฟิรม์อ

อกเดนิทำงหรอืไม ่

 คำ่ภำษีน ้ำมัน ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่ธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสัมภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสำยกำรบนิ Qatar Airways อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำสัมภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทำ่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้ำหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักระดับมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทำ่น หรอื 3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทำ่น Triple วำ่ง) กรณีมงีำน

เทรดแฟร ์กำรแข่งขันกีฬำ หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะบเุต็ม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคณุภำพและควำมเหมำะสมเดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

 คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกันอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภำพกรณุำ

ตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซกัรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่ำอำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร (กรุณำสอบถำมอัตรำคำ่บรกิำรจำกหัวหนำ้ทัวร์

กอ่นกำรใชบ้รกิำรทกุครัง้) 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่น ีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปล ีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที่

ย ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอยำ่งเชน่ ท่ำนท ำจองวันที ่1 กรณุำระเงนิมัดจ ำ สว่นน้ีภำยในวันที ่3 กอ่นเวลำ 14.00 น. เทำ่นัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหำกยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ ำตำมเวลำทีก่ ำหนด และหำกทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะเดนิทำงในพเีรยีดเดมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้ง

เช็คที่วำ่งและท ำจองเขำ้มำใหมอ่ีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรใหส้ทิธิ์ลกูคำ้รำยถัดไป เป็นไป

ตำมระบบ ตำมวัน และ เวลำ ทีท่ ำรำยกำรจองเขำ้มำตำมล ำดับ เน่ืองจำกทกุพเีรยีดทำงบรษัิทมทีีน่ั่งรำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณำช ำระค่ำทัวรส์่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ ำระเงนิ หรอื ช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจำ่ยเงนิไมว่ำ่กรณีใดๆก็

ตำม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ ำใหท้ำงบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนดไมว่ำ่กรณีใดๆก็

ตำม คอื กอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลำ 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสำร ์เวลำ 9.00 น.–14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุ

ท ำกำรของทำงบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง กำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีำยชือ่

ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ เพือ่ลงนำมในเอกสำรแจง้ยืนยันยกเลกิกำรจองกับทำง

บรษัิทเป็นลำยลักษณอ์ักษรเทำ่นัน้ ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งกำรขอรับเงินค่ำบรกิำรคืน นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ีรำยชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทำงมำที่บรษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ เพือ่ลงนำมด ำเนนิกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจประกอบ (กรณีด ำเนนิกำร

แทนผูเ้ดนิทำง) พรอ้มหลักฐำน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐำนกำรช ำระเงินคำ่บรกิำรตำ่งๆทัง้หมด พำสปอรต์หนำ้แรกของผูเ้ดนิทำง ส ำเนำ

บัตรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ และหนำ้สมดุบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังน้ี 
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 2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีท ีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เน่ืองจำกกำรจัดเตรยีม กำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ กำร

ส ำรองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ กำรจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. กำรเดนิทำงที่ตอ้งกำรันตีมัดจ ำหรือซือ้ขำดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสำยกำรบนิ หรือผ่ำน

ตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม   

4. ส ำหรับอัตรำคำ่บรกิำรน้ี จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำงจ ำนวน 20 ทำ่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตรำคำ่บรกิำร (ปรับรำคำเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) โดยทำง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 10 วัน กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่ และ อยำ่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่ แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรและด ำเนนิกำรตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคำ้ด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืคำ่ทัวรท์ีล่กูคำ้ช ำระมำแลว้ไม่วำ่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี

ซำ่ไมผ่ำ่นกำรอนุมัตจิำกทำงสถำนทตู กรณีน้ีทำงบรษัิทจะคดิคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

6. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น.-14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยดุท ำ

กำรของทำงบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่ำน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อำจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบำง

โรงแรมอำจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน ซึง่ถำ้ตอ้งกำรเขำ้พัก 3 ท่ำน อำจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อำจมีควำม

จ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีก

เก็บคำ่บรกิำรเพิม่ตำมจรงิทีเ่กดิขึน้จำกนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่น

หรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลัีกษณะเป็นอำคำรแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลัีกษณะแตกตำ่งกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทำ่น จ ำเป็นตอ้งมำแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ำรอ้งขอวซีำ่ เพือ่สแกนลำยนิว้มอืทกุทำ่น  

2. ระยะเวลำในกำรพจิำรณำวซีำ่ของสถำนทตู โดยประมำณ 15-20 วัน ท ำกำรเป็นอย่ำงนอ้ย (อำจไมร่วมเสำร ์- อำทติย ์ในบำงกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่

กับจ ำนวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส ำคัญ  

3. ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยื่นวีซำ่แบบหมูค่ณะ โดยทำงแผนกวซีำ่จะเป็นผูไ้ดรั้บก ำหนดกำรนัดหมำยวันและเวลำจำกทำงสถำนทูตหรือ

ศนูยรั์บค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ หำกทำ่นไมส่ะดวกมำด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่วันใดบำ้ง รวมไปถงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทำงเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของทำ่นในชว่งใดบำ้ง ซึง่อำจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลำกำรพจิำรณำวซีำ่ หรอื ซึง่อำจท ำใหใ้หม้ผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ (เลม่หนังสอืเดนิทำงอยูใ่น

ระหวำ่งกำรพจิำรณำทีส่ถำนทตู) ทำ่นจ ำเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนำ้กอ่น ตัง้แตขั่น้ตอนกำรจอง หรอื กอ่นช ำระเงนิมัดจ ำ พรอ้มแจง้วัน และ เวลำที่

ทำ่นสะดวกจะยืน่วซีำ่มำก่อน แผนกวซีำ่จะประสำนงำนใหอ้ีกครัง้ หำกมคีวิยืน่วำ่งชว่งทีท่่ำนสะดวก แผนกวีซำ่จะด ำเนนิกำรใหด้ีทีส่ดุทีจ่ะชว่ย

อ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่ง้น้ี กำรนัดหมำยแบบกรณีพเิศษตำ่งๆ จ ำเป็นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื กำรนัดหมำยทีเ่ร็วขึน้ หรอื สำมำรถเลอืกเวลำไดม้ำกขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลำพจิำรณำเร็วกวำ่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่ำ่นสำมำรถเลอืกซือ้บรกิำรพเิศษน้ีได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทำ่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท ีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปล ีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่ำนไม่สำมำรถยืน่วซีำ่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหำกเกดิคำ่ใชจ้่ำยไม่วำ่กรณีใดๆก็ตำม ทำ่นจ ำเป็นจะตอ้งช ำระ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิทัง้หมด เชน่ คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีำ่ยังไมอ่อก เน่ืองจำกทำ่นยืน่หลังคณะ  

5. มำตรำฐำนกำรพจิำรณำวซีำ่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15 วันท ำกำร (เป็นอยำ่งนอ้ย) ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับจ ำนวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หำกอยูใ่นชว่งฤดกูำล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ ำนวนมำก อำจตอ้งใชร้ะยะเวลำมำกกวำ่ปกต ิ

6. หลังจำกทีผู่ส้มัครไดท้ ำกำรยืน่ขอวซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงสถำนทตูไมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรท ำกำรยมืหนังสอืเดนิทำงจำกสถำนทตูออกมำใชร้ะหวำ่ง

ขัน้ตอนกำรพจิำรณำวซีำ่ไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทำง กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ
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 วำงแผนล่วงหนำ้ กรณีที่ตอ้งกำรใชห้นังสอืเดนิทำงกะทันหัน ท ำใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทำงกลับคนืดว่น ระหวำ่งขัน้ตอนกำรพจิำรณำวีซำ่ 

อำจท ำใหส้ถำนทูตปฏิเสธวีซำ่ และ ท่ำนจ ำเป็นตอ้งสมัครเขำ้ไปใหม่ น่ันหมำยถงึจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียม และ ค่ำบรกิำรใหม่ทัง้หมด โดย

ค ำนงึถงึระยะเวลำกำรพจิำรณำเป็นส ำคัญกอ่นด ำเนนิกำร 

7. กรณีทีท่่ำนมวีซีำ่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนิดที่สำมำรถเขำ้ออกไดห้ลำยครัง้โดยยังไมห่มดอำยอุยู่แลว้ และตอ้งกำรใชเ้ดนิทำงทอ่งเที่ยวกับคณะน้ี 

สำมำรถใชไ้ด ้หำกวีซำ่นั้นถูกใชม้ำแลว้ตำมเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซำ่ออกจำกประเทศใด จะตอ้งพ ำนักประเทศนั้นๆมำกที่สดุ มำกอ่น

แลว้อยำ่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หำกไมเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขและลูกคำ้ยนืยันเดนิทำง ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับควำมเสยีหำย 

และ คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจำกประเทศปลำยทำง  

8. กรณีทีท่ำ่นมีวซีำ่ประเทศปลำยทำงที่สำมำรถเขำ้ออกไดห้ลำยครัง้ และยังไมห่มดอำย ุจ ำเป็นจะตอ้งเป็นวซีำ่ชนดิทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสือเดนิทำงเล่มปัจจุบันที่มอีำยุคงเหลืออยำ่งนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทำงกลับ รวมถงึวซีำ่ชนดิที่อนุมัตโิดยระบวัุนทีส่ำมำรถพ ำนักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ำก ำหนดที่อนุมัตใินหนำ้วีซำ่ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับประเทศปลำยทำงอีกครัง้ กรุณำส่งหนำ้วีซ่ำและหนำ้ที่มีกำร

ประทับตรำเขำ้ประเทศมำแลว้ใหก้ับเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบเพื่อควำมถกูตอ้ง หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขและลูกคำ้ยนืยันเดนิทำง ทำงบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับควำมเสียหำย และ คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เช่น เคำทเ์ตอรส์ำยกำรบนิไมอ่นุญำตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจำกอำยหุนังสอืเดนิทำงคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง และ ถกูสง่กลับจำกประเทศปลำยทำง เป็นตน้ 

9. กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถำนทตูฯ อำจถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีำ่ 

สถำนทตูฯ ไมม่นีโยบำยในกำรคนืค่ำธรรมเนียมกำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถำนทตูฯ อำจถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูฯ ไมม่นีโยบำยในกำรคนืคำ่ธรรมเนียม 

10. บำงกรณีสถำนทูตอำจขอใหม้ำแสดงตน หลังจำกกลับจำกประเทศปลำยทำงแลว้ ซึง่ขอใหท้ำ่นใหค้วำมรว่มมอืในสว่นน้ีเพือ่ใหก้ำรยืน่ค ำรอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมำกขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจำ้หนำ้ทีส่ถำนทตูเป็นส ำคัญ 

11. กำรที่วีซำ่จะออกใหทั้นวันเดนิทำงหรอืไม ่หรอื ออกก่อนเดนิทำงเพียงไมก่ี่วัน เรำไม่สำมำรถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆไดทั้ง้สิน้ 

เพรำะเน่ืองจำกมเีอกสทิธิท์ำงกำรทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เน่ืองจำกบัตรโดยสำร เป็นแบบหมู่คณะ (รำคำพเิศษ) สำยกำรบนิจงึขอสงวนสทิธิ์ในกำรเลือกที่น่ังบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่ำงบรษัิทจะพยำยำมใหม้ำกทีส่ดุ ใหล้กูคำ้ผูเ้ดนิทำงทีม่ำดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะสำมำรถท ำได ้

2. กรณีที่ทำ่นเป็นอสิลำม หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท โปรดระบุมำใหช้ัดเจนในขัน้ตอนกำรจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนำ้กอ่นเดนิทำงกะทันหัน อำจมี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เพือ่ช ำระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งกำร เพรำะเมนูเกำ่ของคณะ ไมส่ำมำรถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผูเ้ดนิทำงทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงธรรมดำ (หนำ้ปกสีน ้ำตำล / เลอืดหม)ู เทำ่นัน้ กรณีทีท่ำ่นถือหนังสือเดนิทำงรำชกำร  

(หนำ้ปกสนี ้ำเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทำงทตู (หนำ้ปกสแีดงสด) และตอ้งกำรเดนิทำงไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมำยเชญิ หรอื เอกสำรใดเชือ่มโยงเกีย่วกับกำรขออนุญำตกำรใชห้นังสอืเดนิทำงพเิศษอืน่ๆ หำกไมผ่ำ่นกำรอนุมัตขิองเคำทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดำ่นตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขำออก และ ตำ่งประเทศขำเขำ้ไม่วำ่กรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บผดิชอบควำม

ผดิพลำดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำจำ่ย หำกท่ำนไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไมว่่ำบำงสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่ำบรกิำรไมว่่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำจำ่ย หำกท่ำนไม่ไดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบไุวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถกูปฏเิสธกำรเขำ้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชื่อ เลขทีห่นังสือเดนิทำง เลขที่วซีำ่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิ และ หนำ้วซีำ่มำใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำร

ช ำระเงนิมัดจ ำหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ 

วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้น้ี ทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิอบุัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง 

หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำคำ่บรกิำรน้ีค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำ

คำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ คำ่ต๋ัวเครือ่งบนิ คำ่ภำษีน ้ำมัน คำ่ภำษีสนำมบนิ ค่ำประกันภัย

สำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ ำใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่ีอ ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของ

บรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 
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 9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวำมพรอ้มในกำรเดนิทำงทกุประกำร หำกเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวำ่งรอกำรเดนิทำง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทำงบรษัิท 

อำทเิชน่ วซีำ่ไมผ่่ำน เกดิอุบัตภิัยทีไ่มส่ำมำรถควบคมุได ้นอกเหนือกำรควบคุมและคำดหมำย ทำงบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคำ่ทัวรเ์ฉพำะสว่นที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ ำระแกท่ำงคูค่ำ้ของทำงบรษัิท หรอืจะตอ้งช ำระตำมขอ้ตกลงแกคู่ค่ำ้ตำมหลักปฏบิัตเิทำ่นัน้ 

10. กรณุำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อื

ไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจภุณัฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทำ่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลำ้ยกับอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ีฬำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทำ่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นกำรช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดแบบผูกขำดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บกำรรับรองอย่ำงถูกตอ้ง ณ ประเทศปลำยทำง ซึง่บำงสว่นของ

โปรแกรมอำจจ ำเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตำมนโยบำยของประเทศปลำยทำงนัน้ๆ กรณีทีท่ำ่นไมต่อ้งกำรใชบ้รกิำรสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่ำ่กรณี

ใดก็ตำม จะไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใหไ้ด ้และ อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิขึน้ตำมมำเป็นบำงกรณี ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทำง กรณีทีเ่กดิเหตกุำรณน้ี์ขึน้ ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม 
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 การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอำยุกำรใชง้ำนคงเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน ณ วันเดนิทำงกลับ และมีหนำ้ว่ำงไม่ต ่ำกว่ำ 2 หนำ้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนำ้ตรง ขนำด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนำ้ประมำณ 3 ซม. จ ำนวน 2 รปู ฉำกหลังตอ้งเป็นพืน้สขีำว ถำ่ยมำแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ำ้กับ

วซีำ่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทำ่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจำ้ของกจิกำรบรษัิท / รำ้นคำ้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตรำฯ และเซน็รับรองทกุหนำ้ (มอีำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พำณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนกำรคำ้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงำน : จดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบตุ ำแหน่ง วันเริม่งำน เงนิเดอืน  

โดยจดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนกำรระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ ำเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลำยทำง ในหัวจดหมำย) จดหมำยจะตอ้งออกจำกองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมำย ตรำประทับ (ถำ้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยำ่งชัดเจน เป็นภำษำอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขำ้รำชกำร : หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำน เป็นภำษำอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอำยรุำชกำร : จดหมำยเกษียณอำยจุำกหน่วยงำน (ถำ้ม)ี ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

3.5 กรณีประกอบอำชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมำยชี้แจงตนเองเกีย่วกับหนำ้ทีก่ำรงำน เป็นภำษำอังกฤษ สำมำรถเขยีนแนะน ำตนเอง 

พรอ้มรปูภำพเป็นหลักฐำนประกอบได ้แตทั่ง้น้ี อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจำ้หนำ้ทีรั่บยืน่เทำ่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษำ : จดหมำยรับรองกำรศกึษำ เป็นภำษำอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณไีมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถำนทตูรับพจิำรณำ บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุำจัดเตรยีมดังน้ี 

 เอกสำรทำงกำรเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ท ีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ท ีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

6. ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำทะเบยีนหยำ่ (ถำ้ม)ี 

7. ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนำมสกลุ (ถำ้ม)ี 

8. ส ำเนำสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอื

อ ำเภอ ตำมส ำเนำทะเบยีนบำ้น ทัง้ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ มำรดำ , หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย 

(ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) พรอ้มลงนำมส ำเนำถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมำรดำ) ใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอือ ำเภอ ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ 

มำรดำ หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิำ) ใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอือ ำเภอ ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ 

มำรดำ หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่ำ่ย (ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ) 

- เอกสำรกำรปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นกำรดแูลของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ 

- ส ำเนำพำสปอรต์ ของบดิำและมำรดำ 

- ส ำเนำทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ ำเป็นตอ้งออกมำแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัท ีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสำรเพือ่อำ้งองิควำมสัมพันธ ์อำท ิส ำเนำทะเบยีนบำ้น/สมรส/สตูบิัตร 
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 แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศูนยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทำงอำคำรสำมำรถจอดรถได ้ประทับตรำจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั่วโมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นกำรเดนิทำงทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขำ้ซอยมำประมำณ 100 เมตร อำคำรอยูท่ำงดำ้น 

ขวำมอื สังเกตไดง้่ำย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอำคำร (บรเิวณรำ้นกำแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 
 
 
 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 
โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

   

 แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 

1. ชือ่ - นำมสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นำมสกลุ ตอนเกดิ (หำกเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชำย          หญงิ 

5. สถำนภำพสมรส        โสด     สมรส            หยำ่            หมำ้ย            แยกกันอยู ่

6. หมำยเลขบัตรประชำชน ............................................................................................................ 

7. หมำยเลขพำสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอำย ุ............... สถำนทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่ัจจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (กำรงำน/กำรเรยีน) กรุณำระบุอำชพี, ต ำแหน่ง, หำกเป็นแม่บำ้น/เกษียณอำยุกรุณำระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีำ่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในกำรปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคำ่ใชจ้่ำยให ้ระบ ุ..................................................... ควำมสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทำงรว่มกับทำ่น ..................................................... ควำมสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 


