
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                       (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์ Q สายการบนิ  Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  อํานวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.45 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที่  

QR833     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพ ือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์  - ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ 

ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ - เนนิเขาฟยลักาทนั - พพิธิภณัฑย์คุกลาง - มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์  - โอเป

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

01.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ Qatar Airways 

เทีย่วบนิที ่QR169      

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญแ่สนสวยของ ประเทศสวเีดน  (Sweden) เป็นเมอืงหลวง

ทีง่ดงามทีส่ดุในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยีทัง้หมด จนไดรั้บขนานนามว่า “ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย

ใหญ ่14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น ( Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมอืงทีต่ัง้อยู่บนพืน้น้ํา ทําใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

นําทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิ เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพือ่บนัทกึภาพของ เมอืงสต็อคโฮลม์จากมุมทีส่วยทีส่ดุชม

ววิสวยของตัวเมอืงทีต่ัง้อยู่บนเกาะใหญ ่14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  

นําทา่น ผา่นชม สถานทีสํ่าคัญ อาท ิพพิธิภณัฑย์คุกลาง  (Medieval Museum), มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์  (The 

Cathedral of Stockholm), โอเปรา่ เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

นําทา่น  เขา้ชม  ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์  (City Hall of Stockholm) ทีใ่ชเ้วลาสรา้ง นานถงึ 12 ปี เสร็จสมบรูณ์ในปี 

1923 ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของประเทศสวเีดน ชือ่ เรกนาร ์ออสตเ์บริก์  (Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้น

กอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค ไดรั้บแรงบนัดาลใจ ในการสรา้ง มาจากปราสาทสไตลเ์ร อเนสซองค์ของประเทศอติาลี จงึได ้



 

 
 
 
 

ออกแบบใหศ้าลาว่าการ เมอืงแหง่นี้มลีานกลางเพิม่เข ้ ามาสองลานคอื  บอรก์ารก์ารเ์ดน้  (Borgargarden) และ บลูฮอลล์  (Blue 

Hall) ในทกุๆ วันที ่10 ของเดอืนธนัวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หอ้งโถงใหญ่

โกลเดน้ ฮอลล ์(Golden Hall Room) ทีป่ระดับประดาดว้ยหนิโมเสคแกว้และทองคํากว่า 18 ลา้นชิน้ เพือ่บอกเล่าเรือ่งราว

ความเป็นมาของประเทศสวเีดนตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่9 จนถงึชว่งทศวรรษที ่1920 ภาพ “ราชนิีแหง่ทะเลสาบมาลาเร็น ” คอืภาพ

จําลองของเมอืงสต็อคโฮลม์โดยเป็นรูปสตรน่ัีงอยู่บนบลัลังก ์บรเิวณดา้นขา้งทา่นจะไดพ้บกบัรูปปัน้อาคารทีน่่าสนใจอกีมากมาย

ทัว่โลก ภายในประกอบดว้ย หอ้งประชุมสภาเมอืงสต็อคโฮลม์  (Stockholm City Council Meeting Room) คอื สถานที่

จัดประชมุของสมาชกิสภาเมอืงสต็อคโฮลม์ 101 ทา่น เดอะวอลทอ์อฟเดอะฮนัเดรด  (The Wall of The Hundred) จะอยู่ที่

ดา้นล่างของหอคอยสงู 106 เมตร บรเิวณเพดานประกอบดว้ยชอ่งเก็บของเล็กๆ 100 ชอ่ง ผนงัในหอ้งรูปไข่  (Wall in the 

Oval Room) ตกแต่งดว้ยผา้ม่านทีท่อขึน้มาตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่17 ในเมอืงโบเวส ์ประเทศฝร่ังเศส และเพือ่เป็นการอนุรักษ์

โบราณวัตถเุหล่านี้ จงึหา้มไม่ใหม้กีารใชแ้ผลชถา่ยภาพในหอ้งนี้ และในวันเสารจ์ะมกีารจัดงานแต่งงานขึน้ทีน่ี่ ปริน้ซแ์กลลอรี่  

(Prince Gallery) ทา่นสามารถรับชมทวิทศัน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝ่ังของเมอืงสต็อคโฮลม์ได ้สว่นอกีดา้นของหอ้ง

ทา่นจะไดพ้บภาพแบบเดยีวกนัจากภาพวาดฝีพระหตัถข์องเจา้ชายยูเจน ภายในมเีสาสดํีาทําจากหนิไดอะเบส สว่นบรเิวณชอ่ง

หนา้ต่างทีห่นัเขา้หาผนืน้ําจะมปีระตมิากรรมนูนรูปตัวละครชายหญงิจากตํานานคลาสสคิของชาวนอรด์กิอยู่ หอ้งทรคีราวนแ์ชม

เบอร ์(The Three Crown Chamber Room) ทา่นจะไดส้มัผสักบัความพลิว้ไหวของเสน้ไหมและเสน้ใยสเีงนิทีง่ดงามบน

ผนังนอกจากนี้บนผนังดา้นหนึง่ยังมภีาพวาดฝาผนังรูปทวิทศัน์ของ เมอืงสต็อคโฮลม์ ประดับอยู่ ** รอบของการเขา้ชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้

ท ัง้หมด ** 

นําทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร์  (Vasa Museum) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่ 17 เนื่องจากสามารถ

รักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบตัิ

ทางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เรอืลํานี้ 9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซา พพิธิภัณฑแ์หง่นี้เป็นพพิธิภัณฑท์ีนั่กทอ่งเทีย่ว ใหค้วามสนใจมาก ทีส่ดุ ใน

บรรดาพพิธิภัณฑ์ ทัง้หมดแถบ สแกนดเินเวยี  ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่น

ไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงสต็อคโฮลม์ - ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน - พระราชวงัหลวง - เมอืง คาร์ลสตดั - โบสถใ์หญ่แหง่เมอืงคารล์สตดั  - 

จตัรุสัใจกลางเมอืง - ศาลากลางประจําเมอืงคารล์สตดั - สะพานหนิเกา่แก ่                                                   (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น  ผา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ กมัลา  สแตน  (Gamla Stan) เมอืงเกา่แกท่ีส่ดุและสวยงามราวกบัภาพวาดปัจจุบนัยังทิง้

ร่องรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยุคกลาง มกีลิน่อายของศตวรรษที ่17 ทัง้บา้นเรอืน  สิง่ปลูกสรา้งทีม่คีวามสวยงามในรูปแบบงาน



 

 
 
 
 

สถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเชน่เดยีวกบัเสน่หข์องตรอกซอกซอยต่างๆ ทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสอื และยังเป็นทีต่ัง้ของ  

ผา่นชม  พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นทีป่ระทบัอย่างเป็นทางการของพระราชวงศส์วเีดน  เป็นหนึง่ในพระราชวังที่

งดงามมากทีส่ดุในบรรดาพระราชวังทัง้หมดของ ทวปียุโรป  ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึน้เมือ่ปี  ค.ศ.  1754 

ภายใน มหีอ้งต่างๆ รวมกนั 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้เยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี  ในบรรดาหอ้งต่างๆสว่นทีเ่ป็นจุดเด่น  ไดแ้ก่ 

หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ หอ้งพักของขุนนาง ลําดับต่างๆ  และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถานกสุตาฟที่  3 ชมการ

ผลัดเปลีย่นเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซ์ึง่จะเกดิขึน้ในเวลากอ่นเทีย่งของทกุวัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงสวยงามเล็กๆของ ประเทศ

สวเีดน (Sweden) ตัง้อยู่รมิทะเลสาบแวนเนริน์ อยู่ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

เพราะเป็นเมอืงผา่นระหว่างสองเมอืงใหญน่ี้ สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่ 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระ

นามของพระองค ์ ผา่นชม  โบสถใ์หญ่ แหง่เมอืงคารล์สตดั  (Cathedral of Karlstad), จตัรุสัใจกลางเมอืง  (Town 

Square), ศาลากลางประจําเมอืงคารล์สตดั  (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเกา่แก่  (Ancient Stone 

Bridge) 

** อสิระอาหารคํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อทุยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสกี ฮอลเมนโคลเลน 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  3 ชัว่โมง 30 นาที ) เมอืงหลวงของ  ประเทศนอรเ์วย ์  

(Norway) ไดถ้กูสถาปนาเมือ่ประมาณ  60 ปี ทีผ่า่นมานี้ ครัง้สมัยทีป่ระเทศนอรเ์วยอ์ยู่ในอารักขาของ ประเทศ เดนมาร์กนัน้ 

ประเทศนอรเ์วยเ์คยยา้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมอืงเบอรเ์กน้  จนกระทัง่ยา้ยมาเป็น เมอืงออสโลในปัจจุบนั  

เมือ่ประมาณ 900 กว่าปีกอ่น เมอืงออสโลเป็นเมอืงอาณานคิมใหญข่องจักรพรรดไิวกิง้โบราณซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบ

สมบรูณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงทีม่คี่าครองชพีสงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ตัง้อยู่ขอบ

ดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ เป็นธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์อันหาชมไดย้าก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วย์

ชือ่กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของ

มนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของทา่นชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลัก

แกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทีแ่ข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวที่

ปกตใินชว่งเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทีช่มุนุมแข่งขันของนักเล่นสกทีัง้โลกทีน่ี่ สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมไดเ้กอืบหนึง่แสนคน  

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งนัดพบปะ ทีม่ชีือ่เสยีง

ทีส่ดุของประเทศนอรเ์วย ์ของนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีม่าเยอืน ประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยู่กลาง เมอืงออสโล มสีนิคา้ทกุสิง่อย่าง ที่



 

 
 
 
 

ทา่นปรารถนาใหไ้ดเ้ลอืก ซือ้เป็นของฝาก  ของขวัญ  สนิคา้ทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ คอื ผลติภัณฑจ์ากขนสตัว ์น้ํามันปลา เนยแข็ง

เทยีนไข และของทีร่ะลกึ เชน่ เรอืไวกิง้ หรอืตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพืน้บา้นของประเทศนอรเ์วย ์เครือ่งครัว พวงกญุแจ เป็นตน้ 

บรเิวณเดยีว กนัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีสํ่าคัญไม่ว่าจะเป็น  พระราชวงัหลวง  (Royal Palace) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิอ์งค์

ปัจจุบนัและ อาคารรฐัสภา (Parliament Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารคํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรอืเทยีบเทา่ 

** คาํแนะนํา ทา่นควร เตรยีมกระเป๋า สมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระ สําหรบัคา้งคนืบนเรอื สําราญ 1 คนื (ในคนืวนั

พรุง่น ี)้ เพ ือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัทีห่า้ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์-  พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ - ลอ่งเรอืสําราญ หรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่

เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์             (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะสําคัญของเหล่านักรบไวกิง้เมือ่ครัง้ทีเ่คยรุ่งเรอืง

ในอดตี จัดแสดงเกีย่วกบัเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไมใ้นยุคครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆเมอืงออสโล ฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัด

แสดงเกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติประจําวันทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นสิง่ทีสํ่าคัญทีส่ดุ เพราะ

ชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเรือ่งของการรบ  ทําการคา้  และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคํีากล่าวว่าถา้ไม่มเีรอืไวกิง้ก็จะไม่มยีุคที่

รุ่งเรอืงทีส่ดุ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืสําราญ เพือ่ ลอ่งเรอืสําราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก์ ( DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) ทีพ่ร่ังพรอ้ม

ไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อํานวยความสะดวกแบบครบครัน 

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนื เพ ือ่ความสะดวกในการ

เดนิทางของทา่น ** 

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผา่นน่านน้ําสแกนดเินเวยี  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืสําราญ DFDS (พเิศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั บนเรอืสําราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอืเทยีบเทา่  

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล  (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบ

หอ้งวา่ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ ประมาณ 4 ,000-5,000 บาท โดยชําระคา่บรกิารสว่นนีท้นัทที ีห่อ้งพกัถูกยนืยนั

จากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจําเป็นตอ้ง

จองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทีก่ําหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั **    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงโคเปนเฮเกน  - นํา้พแุหง่ราชนิเีกฟิออน  - รูปปั้นเงอืกนอ้ย  หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด -  พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดรูอ้น  - ถนนสตรอย

เยท - ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน                                                                                                  (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  บนเรอืสําราญ DFDS 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมอืงหลวงของ ประเทศเดนมารก์  (Denmark) เป็นเมอืงเกา่แกเ่มอืงหนึง่

ของยุโรปกอ่ตัง้มาราวศตวรรษที ่10 และเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดรั้บฉายาว่าเป็น  “สวรรคแ์หง่เมอืง

ทา่ และดนิแดนแหง่เทพนยิายรกัอมตะ” เมอืงนี้เป็นแรงบลัดาลใจและหล่อหลอมกวรีะดับโลกฮันส์  ครสิเตยีน  แอนเดอร์ แซน 

(Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ยิาย เจา้หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลูกเป็ดขีเ้หร่ทีผู่ค้นทัว่โลกต่างรูจ้ัก 

นําทา่นเดนิทางสู ่นํา้พแุหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน้ําพุขนาดใหญรู่ปทรงแปลกตา คลา้ยธารน้ําตกทีไ่หลรนิ 

ซึง่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ทา่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตํีานานเล่าว่าราชนิีเกฟิออนไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ ์ใหก้อบกูช้าติ

บา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทัง้สีข่องพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพือ่ชว่ยกนัไถพืน้ดนิจนกลายเป็นแผน่ดนิ เมอืงเดนมารก์

ในปัจจุบนั ต่อมาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทัง้สีพ่ระองคไ์วเ้พือ่เป็นเกยีรตแิละเพือ่เป็นการระลกึถงึ 



 

 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่รูปปั้นเงอืกนอ้ย  หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตัง้อยู่บรเิวณทา่เรอืรมิอ่าวโคเปนเฮเกน 

ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวัญแกเ่มอืงโคเปนเฮเกน เมือ่วันที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ตัง้

บรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ ไดม้คีวามประทบัใจจากการดูบลัเล่ต ์เรือ่ง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอร์

เซน เป็นอย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชือ่ เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปัน้รูปเงอืกนอ้ยนี้ โดยนําแบบใบหนา้มาจากนักเตน้

บลัเลตช์ือ่ เอลเลน ไพรซ ์สว่นร่างกายทีเ่ป็นหญงิเปลอืยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปัน้เงอืกนอ้ยนี้น่ังอยู่บนกอ้นหนิ มี

ขนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร น้ําหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดส้มัผสักบัความผอ่นคลาย 

ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืสําราญทีจ่อดเทยีบทา่อยู่ และทีน่ี่ไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์สําคัญของเมอืง โดยในแต่ละปีจะ

มนัีกทอ่งเทีย่วมากกว่า 1 ลา้นคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคู่กบัรูปปัน้เงอืกนอ้ยนับเป็นสถานทีย่อดฮติทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุแหง่หนึง่

ของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น ผา่นชม พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดตีพระราชวังครสิเตยีนบอรก์คอืพระราชวังซึง่

เป็นทีป่ระทบัของพระราชสนัตตวิงศใ์นสมเด็จพระราชาธบิดคีรสิเตยีนที ่9 แหง่ ประเทศ เดนมารก์ แต่ ณ ปัจจุบนัพระราชวังแหง่นี้

ถกูใชเ้ป็นทีทํ่าการรัฐสภา โดยเป็นสถานทีเ่พยีงแหง่เดยีวในโลกทีม่ ี3 หน่วยงานราชการในทีแ่หง่เดยีวกนั น่ันคอื อํานาจบรหิาร 

อํานาจนติบิญัญตั ิและอํานาจตุลาการ แต่บางสว่นของทีน่ี่ก็ยังคงถกูใชสํ้าหรับพระราชวงศเ์ดนมารก์ เชน่ หอ้งรับแขกของราชวงศ ์

เป็นตน้ รวมทัง้บางสว่นยังเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม 

นําทา่น ผา่นชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงั ฤดหูนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบนัพระราชวังแหง่นี้

ยังเป็นสถานทีป่ระทบัของบรรดาเหล่าพระราชวงศเ์ดนมารก์  นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงาม ภายนอกสไตลร็์อกโคโค

แลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทกุวัน พระราชวัง ตัง้อยู่รมิน้ําทางเหนือของตัวเมอืงโคเปนเฮเกน 

สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที ่18 เพือ่เฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และใชเ้ป็นทีพํ่านักของเหล่า

ราชวงศ ์4 ครอบครัว  หลังจากทีพ่ระราชวังครสิเตยีนบอรก์ถกูไฟไหมใ้นปี  ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเ์ดนมารก์จงึไดข้อซือ้

พระราชวังแหง่นี้ไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตัง้แต่นัน้ เป็นตน้มา  กษัตรยิ ์พระราชนิี และบตุรของราชวงศไ์ดอ้าศัยอยู่ภายใน

พระราชวังแหง่นี้ทัง้ 4 อาคาร ตัง้โดดเด่นเป็นศูนยก์ลางทีง่ดงามมากทีส่ดุในทวปียุโรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง้ 4 

มลีักษณะทีเ่หมอืนกนั แต่ภายในพระราชวังแต่ละอาคารไดถ้กูตกแต่งต่างกนัไปตามรสนยิมของผูอ้าศัยเดมิ  แต่ละหอ้งไดต้กแต่ง

อย่างหรูหราทีส่ดุ ปัจจุบนัพระราชวังแหง่นี้ยังคงใชเ้ป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระราชนิีนาถมารเ์กรเธอที ่2 และราชวงศเ์ดนมารก์ อยู่ 

ซึง่บางสว่นของพระราชวังเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม  และยังเปิดเป็นพพิธิภัณฑข์นาดเล็กจัดแสดงงานศลิปะ 



 

 
 
 
 

ภาพเขยีน เครือ่งแต่งกาย เครือ่งประดับอัญมณี สิง่ประดษิฐอ์ืน่ๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ทีม่กีารเก็บรวบรวมในชว่งเวลา 

400 ปีเลยทเีดยีว และยังมรูีปปัน้ขนาดใหญข่องพระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวังทัง้ 4 หลัง ซึง่ว่ากนัว่า เป็นรูป

ปัน้ทรงมา้ทีส่วยงามทีส่ดุของโลกอกีดว้ย  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น ผา่นชม พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดรูอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังทีต่กแต่งดว้ยศลิปะ

แบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมทีพ่ระองคภ์าคภูมใิจ เพราะนอกจากความงาม

ของตัวตกึภายนอกและภายในทีต่กแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยวัตถทุีล้ํ่าค่ามากมายแลว้ ยังมพีพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชัน้ใตด้นิ ใชเ้ป็นทีเ่ก็บ

เครือ่งเพชร มหามงกฎุ และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซึง่ในอดตีพระราชวังแหง่นี้ถกูสรา้งเพือ่จุดประสงค์

ใชใ้นการพํานักพักรอ้นของเชือ้พระวงศใ์นสมัยนัน้ ทัง้ยังเคยถกูวางเพลงิจากกองทพัอังกฤษถงึ 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 

ต่อมาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบ้รูณะขึน้มาใหม่ใหส้วยงามดั่งปัจจุบนั  

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีส่ดุในโลกเริม่จาก ศาลาวา่การเมอืง

โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คําว่า “สตรอยกเ์ยท” ไดถ้กูตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิแหง่นี้ ซึง่แปลว่า การ

เดนิเล่น โดยใชต้ัง้แต่ยุคศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนัคอื Frederiksberggade , Nygade , 

Vimmelskaftet และ Stergade โดยมคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร  ถนนสตรอย กเ์ยทถกูประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แต่ปี 

1962 แต่ในชว่งแรก เจา้ของกจิการหลายรายไม่เห็นดว้ยกบัการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อธรุกจิ แต่ ทําใหท้กุวันนี้ผูค้น

ไดเ้ดนิอย่างสนุกและสะดวกสบาย ทีน่ี่คกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อวัน เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ทีม่คีุณภาพ มตีัง้แต่สนิคา้

ราคาถกูไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่รีาคาแพงทีส่ดุในโลก อาทิ  หลุยสว์ติตอง , ชาแนล , รา้นนาฬกิาหรูแบรนดด์ังจากสวสิ ฯ , 

พอรซ์เลน เป็นตน้ มรีา้นอาหารมากมาย แถมยังมนัีกดนตรรีมิทางทีม่าชว่ยบรรเลงเพลงใหค้วามบนัเทงิระหว่างเดนิเล่น  นอกจากนี้

เมอืงโคเปนเฮเกน ไดรั้บการขนานนามจากคนทัว่โลกว่าเป็นเมอืงจักรยาน ประชากรเกนิครึง่ใชจั้กรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง 

เหตุผลสําคัญคอืรัฐบาลสง่เสรมิใหป้ระชาชนสขุภาพแข็งแรง และลดปรมิาณ กา๊ซ คารบ์อน ไดออกไซด ์ ทีส่รา้งมลพษิแก่

สิง่แวดลอ้ม จงึออกแบบผงัเมอืง เพือ่รองรับนักป่ันและคนเดนิเทา้ ใหไ้ดรั้บความสะดวกและปลอดภัยมากทีส่ดุ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 



 

 
 
 
 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Scandic Hotel Hvidovre, Hvidovre, Denmark หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั - ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน 

เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์                        (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- สวนสนุกทโิวล ี(Tivoly) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมารก์เป็นสวนสนุกทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกและ

เป็นทีท่อ่งเทีย่วชัน้เยีย่มสําหรับครอบครัว และถอืเป็นหนึง่ในสวนสนุกทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1843 ไดรั้บความ

นยิมจากทัง้คนทอ้งถิน่และนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนโคเปนเฮเกนเสมอมา ทีน่ี่มกีารจัดแสดงดนตรสีดทกุวันในหลายเวท ีและเป็น

แหล่งรวมรา้นอาหารชัน้เลศิของเมอืงอกีดว้ย สวน Tivoli รองรับนักทอ่งเทีย่วกว่า 4 ลา้นคนต่อปี  อกีหนึง่ประสบการณ์ทีไ่ม่ควร

พลาดในการขึน้รถไฟเหาะของสวน Tivoli สมัผสัประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ เครือ่งเล่นของสวน Tivoli มหีลากหลายตัง้แต่รถไฟ

เหาะไมแ้ละมา้หมุนแบบดัง้เดมิไปจนถงึเครือ่งเล่นแบบคลาสสกิทีนํ่ามาดัดแปลงใหม่ใหท้นัสมัย คุณสามารถเดนิเล่นรอบสวนขนาด

ใหญ ่8.5 เฮกตาร ์ ทีเ่ชือ่มต่อกบัสวนสนุก ในชว่งกลางคนื มกีารจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 ดวงทีป่ระดับไวต้ามทางเดนิ

และตน้ไม ้สนุกกบัการล่องเรอืมังกรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรอืน่ังทานอาหารในบารแ์ละรา้นอาหารรมิน้ํา ซึง่เป็นทีรู่จั้กทัว่

โลกและขึน้ชือ่เรือ่งการนําอาหารนอรด์กิดัง้เดมิมาปรับเปลีย่นใหม่ 

- อสิระเลอืกชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงโคเปนเฮเกน 

- อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทํา

คนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร (โดยรถโคช้ จากโรงแรม ถงึ 

สนามบนิ 1 เทีย่ว) 

22.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR164  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 



 

 
 
 
 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์   ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย

                          (-/-/-) 

05.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพ ือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR838  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

2562 

13 - 20 กนัยายน 2562 

13SEP QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

14SEP QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

19SEP QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

20SEP QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

27 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562 

27SEP QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

28SEP QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

03OCT QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

04OCT QR832 DOH-BKK 08.15-19.00 

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

11 - 18 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยุดชดเชย) 

11OCT QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 

12OCT QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

17OCT QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

18OCT QR832 DOH-BKK 08.15-19.00 

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

18 - 25 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

18OCT QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 

19OCT QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

24OCT QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

25OCT QR832 DOH-BKK 08.15-19.00 

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

22 - 29 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

22OCT QR833 BKK-DOH 20.40-23.50 

23OCT QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

28OCT QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

29OCT QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

15 - 22 พฤศจกิายน 2562 
15NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25 

16NOV QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 
52,999 52,999 52,999 12,999 39,999 



 

 
 
 
 

21NOV QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

22NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2562 
(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร. 9) 

29NOV QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

30NOV QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

05DEC QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

06DEC QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

06 - 13 ธนัวาคม 2562 
(10 ธ.ค. วนัรฐัธรรมนูญ) 

06DEC QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

07DEC QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

12DEC QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

13DEC QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

2563 

31 ม.ค. - 07 ก.พ. 2563 

31JAN QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

01FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

06FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

07FEB QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

04 - 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา / 10 ก.พ. วนัหยุดชดเชย) 

04FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

05FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

10FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

11FEB QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

14 - 21 กุมภาพนัธ ์2563 

14FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

15FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

20FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

21FEB QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

28 ก.พ. - 06 ม.ีค. 2563 

28FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

29FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

05MAR QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

06MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

13 - 20 มนีาคม 2563 

13MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 

14MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10 

19MAR QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

20MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สําหรบัการย ืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจําเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัย ืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จํากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 



 

 
 
 
 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  เชน่ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผา่นชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะ ต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง  ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระ

เงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบตัรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

สํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 



 

 
 
 
 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ  

กรณีออกบตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบตัรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้  

(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทํา

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวาม

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก กว่ากําหนด หรอื หอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ ( Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพ ือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

จํานวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอื

ศูนยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ย

อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จําเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ดําเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แต่วซีา่ยังไม่

ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากทา่นดําเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่า่นตอ้งการ

ยืน่กอ่นคณะ แต่คณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน

ประเทศปลายทาง ( Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง ( Insurance) โปรแกรมการทอ่งเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ทา่น

จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

ค่าเสยีหายใหก้บัทา่นไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัว่ไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจํานวนผูส้มัครในชว่ง นัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 



 

 
 
 
 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ เป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทนัหนั ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน  ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่  

อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้ง ชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

คํานงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบบันัน้ๆออก  และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่น

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวุันทีส่ามารถพํานักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีาร

ประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้นัวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากสํานกังานเขต หรอื 

อาํเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัย ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จําเป็นทีสุ่ด สําหรบัเด็กทีอ่ายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพํานักกอ่น หรอื ต่อจากคณะ ประกนัการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุ

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทําได  ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทนัหนั อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกนั ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ําลังใหบ้รกิารทา่นอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 



 

 
 
 
 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด  หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1 ,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทวัร ์(วันทีห่นึง่) ทา่นจําเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ  มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หนา้  

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากบั

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จําเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีวั

จดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ  สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 



 

 
 
 
 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งย ืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 

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

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ  (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** จําเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

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

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
สถานทีย่ ืน่คาํรอ้งวซีา่ : ศนูยย์ ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุุมวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง่้าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

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

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

10. อาชพีปจัจบุนั  (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ตําแห น่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ

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

11. ชือ่สถานทีท่ํางาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

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

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

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

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่



 

 
 
 
 

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ)  ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง  

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบุ  ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


