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วนัทีห่นึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                       (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

20.45 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที่ 

QR833     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ - ท่าอากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ 

ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ - เนนิเขาฟยลักาทนั - พพิธิภณัฑย์ุคกลาง - มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ - โอเป

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

01.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ Qatar Airways 

เทีย่วบนิที ่QR169      

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

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

ทีง่ดงามทีสุ่ดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยีทัง้หมด จนไดรั้บขนานนามว่า “ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย

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

เมอืงทีตั่ง้อยู่บนพืน้น ้า ท าใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก  

น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพือ่บันทกึภาพของเมอืงสต็อคโฮลม์จากมุมทีส่วยทีสุ่ดชมววิ

สวยของตัวเมอืงทีตั่ง้อยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  

น าท่าน ผา่นชม สถานที่ส าคัญ อาท ิพพิธิภณัฑย์ุคกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ (The 

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

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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น าท่าน เขา้ชม ศาลาว่าการเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ที่ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 

1923 ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของประเทศสวีเดน ชื่อ เรกนาร์ ออสต์เบริ์ก (Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้น

กอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค ไดรั้บแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจากปราสาทสไตล์เรอเนสซองค์ของประเทศอติาลี จึงได ้

ออกแบบใหศ้าลาว่าการเมืองแห่งนี้มีลานกลางเพิ่มเขา้มาสองลานคือ บอร์การ์การ์เดน้ (Borgargarden) และ บลูฮอลล์ (Blue 

Hall) ในทุกๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หอ้งโถงใหญ่

โกลเดน้ ฮอลล ์(Golden Hall Room) ที่ประดับประดาดว้ยหนิโมเสคแกว้และทองค ากว่า 18 ลา้นชิน้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว

ความเป็นมาของประเทศสวีเดนตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่ 9 จนถงึชว่งทศวรรษที ่1920 ภาพ “ราชนีิแห่งทะเลสาบมาลาเร็น” คอืภาพ

จ าลองของเมืองสต็อคโฮลม์โดยเป็นรูปสตรีนั่งอยู่บนบัลลังก ์ บรเิวณดา้นขา้งท่านจะไดพ้บกับรูปปั้นอาคารทีน่่าสนใจอีกมากมาย

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

จัดประชมุของสมาชกิสภาเมืองสต็อคโฮลม์ 101 ท่าน เดอะวอลทอ์อฟเดอะฮนัเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยู่ที่

ดา้นล่างของหอคอยสูง 106 เมตร บริเวณเพดานประกอบดว้ยช่องเก็บของเล็กๆ 100 ช่อง ผนงัในหอ้งรูปไข่ (Wall in the 

Oval Room) ตกแต่งดว้ยผา้ม่านทีท่อขึน้มาตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่ 17 ในเมอืงโบเวส ์ประเทศฝร่ังเศส และเพือ่เป็นการอนุรักษ์

โบราณวัตถุเหล่าน้ี จึงหา้มไม่ใหม้กีารใชแ้ผลชถ่ายภาพในหอ้งน้ี และในวันเสาร์จะมกีารจัดงานแต่งงานขึน้ทีน่ี่ ปริน้ซแ์กลลอรี ่

(Prince Gallery) ท่านสามารถรับชมทวิทัศน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝ่ังของเมอืงสต็อคโฮลม์ได ้ส่วนอกีดา้นของหอ้ง

ท่านจะไดพ้บภาพแบบเดียวกันจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของเจา้ชายยูเจน ภายในมีเสาสีด าท าจากหนิไดอะเบส ส่วนบริเวณช่อง

หนา้ต่างทีหั่นเขา้หาผนืน ้าจะมีประตมิากรรมนูนรูปตัวละครชายหญงิจากต านานคลาสสคิของชาวนอร์ดกิอยู่ หอ้งทรคีราวนแ์ชม

เบอร ์(The Three Crown Chamber Room) ท่านจะไดส้ัมผัสกับความพลิว้ไหวของเสน้ไหมและเสน้ใยสีเงินที่งดงามบน

ผนังนอกจากนี้บนผนังดา้นหนึ่งยังมีภาพวาดฝาผนังรูปทวิทัศน์ของเมืองสต็อคโฮล์มประดับอยู่ ** รอบของการเขา้ชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ให้กบัท่านได้ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบรอ้ยแล้ว

ท ัง้หมด ** 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร  ์(Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกูข้ ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถ

รักษาชิน้ส่วนเดมิของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพย์สมบัติ

ทางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ส าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ในโลกในพิพิธภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกับ

เรอืล านี้ 9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กีย่วกับเรือวาซา พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑท์ีน่ักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมากทีสุ่ด ใน

บรรดาพิพิธภัณฑ์ทัง้หมดแถบสแกนดเินเวีย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่น

ไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงสต็อคโฮลม์ - ยา่นเมอืงเก่ากมัลา สแตน - พระราชวงัหลวง - เมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั - 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผา่นชม ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิง้ร่องรอย

แห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั ้งบา้นเรือน สิ่งปลูกสรา้งที่มีความสวยงามในรูปแบบงาน

สถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเชน่เดยีวกับเสน่หข์องตรอกซอกซอยต่างๆ ทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสอื และยังเป็นทีตั่ง้ของ 

ผ่านชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดน เป็นหนึ่งในพระราชวังที่

งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวังทัง้หมดของทวีปยุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1754 

ภายใน มหีอ้งต่างๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้เยี่ยมชมไดต้ลอดทัง้ปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนทีเ่ป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ 

หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ หอ้งพักของขุนนาง ล าดับต่างๆ และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถานกุสตาฟที ่3 ชมการ

ผลัดเปลีย่นเวรยามประจ าวันของกองทหารรักษาพระองคซ์ึง่จะเกดิขึน้ในเวลาก่อนเทีย่งของทุกวัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงสวยงามเล็กๆของ ประเทศ

สวเีดน (Sweden) ตัง้อยู่รมิทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สรา้งเมอืงโดยกษัตริยค์าร์ลที ่ 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระ

นามของพระองค์ ผ่านชม โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสัใจกลางเมือง (Town 

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

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Best Western Gustaf Froding Hotel& Konferens, Karlstad, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อุทยานฟรอกเนอร ์ - ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศนอรเ์วย  ์

(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ที่ผ่านมานี้ ครัง้สมัยที่ประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของประเทศเดนมาร์กนั้น 

ประเทศนอรเ์วย์เคยยา้ยเมืองหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมืองเบอร์เกน้ จนกระทั่งยา้ยมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบัน 

เมือ่ประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมอืงออสโลเป็นเมอืงอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดไิวกิง้โบราณซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลด์แฮร ์ เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงทีม่ค่ีาครองชพีสูงทีสุ่ดในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ตัง้อยู่ขอบ

ดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ เป็นธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์อันหาชมไดย้าก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอร์เวย์

ชือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชีวติของ

มนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีตั่ง้ของรูปแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของท่านชือ่ "โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนิต

เพยีงแท่งเดยีว 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทีแ่ข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวที่

ปกตใินชว่งเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทีช่มุนุมแข่งขันของนักเล่นสกทีัง้โลกทีน่ี่ สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมไดเ้กอืบหนึง่แสนคน  

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งนัดพบปะ ทีม่ชีือ่เสยีง

ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ ของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตัง้อยู่กลางเมอืงออสโล มีสนิคา้ทุกสิง่อย่างที่

ท่านปรารถนาใหไ้ดเ้ลือกซื้อเป็นของฝาก ของขวัญ สนิคา้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ ผลติภัณฑ์จากขนสัตว์ น ้ามันปลา เนยแข็ง

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

บริเวณเดียวกันเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่เป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์

ปัจจุบันและ อาคารรฐัสภา (Parliament Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรอืเทยีบเทา่ 

** ค าแนะน า ท่านควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื (ในคนืวนั

พรุง่นี)้ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัทีห่า้ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ - ล่องเรอืส าราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู่ 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคัญของเหล่านักรบไวกิง้เมื่อครัง้ที่เคยรุ่งเรือง

ในอดตี จัดแสดงเกีย่วกับเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไมใ้นยุคครสิตศ์ตวรรษที ่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆเมอืงออสโล ฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัด

แสดงเกี่ยวกับเครื่องมอืในชีวติประจ าวันทีม่ีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ด เพราะ

ชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถา้ไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียุคที่

รุ่งเรืองที่สุด ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอืส าราญ เพือ่ ลอ่งเรอืส าราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน 

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

ไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร ์ และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อ านวยความสะดวกแบบครบครัน 

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการ

เดนิทางของทา่น ** 

......... น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผ่านน่านน ้าสแกนดเินเวยี  

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

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั บนเรอืส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอืเทยีบเทา่  

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบ

หอ้งว่าง และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระค่าบรกิารส่วนนีท้นัททีีห่อ้งพกัถูกยนืยนั

จากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจ าเป็นตอ้ง

จองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์ (Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั **    
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วนัทีห่ก เมอืงโคเปนเฮเกน - น า้พุแห่งราชนิเีกฟิออน - รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น - ถนนสตรอย

เยท - ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน                                                                                                  (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS 

......... น. เดนิทางถึง เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมืองเก่าแก่เมอืงหนึง่

ของยุโรปก่อตัง้มาราวศตวรรษที ่ 10 และเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดรั้บฉายาว่าเป็น “สวรรคแ์หง่เมอืง

ทา่ และดนิแดนแหง่เทพนยิายรกัอมตะ” เมอืงน้ีเป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอร์แซน 

(Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ยิาย เจา้หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลูกเป็ดขีเ้หร่ทีผู่ค้นทั่วโลกต่างรูจ้ัก 

น าท่านเดนิทางสู่ น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ยธารน ้าตกที่ไหลริน 

ซึง่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ท่าเรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตี านานเล่าว่าราชนีิเกฟิออนไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ ์ ใหก้อบกูช้าติ

บา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทัง้สี่ของพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพือ่ชว่ยกันไถพืน้ดนิจนกลายเป็นแผ่นดนิเมืองเดนมาร์ก

ในปัจจุบัน ต่อมาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทัง้สีพ่ระองคไ์วเ้พื่อเป็นเกยีรตแิละเพื่อเป็นการระลกึถงึ 

น าท่านเดนิทางสู่ รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตัง้อยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน 

ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวัญแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมือ่วันที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบเซน บุตรชายของผูก่้อตัง้

บริษัทเบียร์คาร์ลสเบริ์ก ไดม้ีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต ์เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์

เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจา้งศลิปินชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั้นรูปเงือกนอ้ยน้ี โดยน าแบบใบหนา้มาจากนักเตน้

บัลเลตช์ือ่ เอลเลน ไพรซ ์ส่วนร่างกายทีเ่ป็นหญงิเปลอืยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปั้นเงอืกนอ้ยนี้นั่งอยู่บนกอ้นหนิ มี

ขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น ้าหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดส้ัมผัสกับความผ่อนคลาย 

ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืส าราญทีจ่อดเทยีบท่าอยู่ และทีน่ี่ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืง โดยในแต่ละปีจะ

มนีักท่องเทีย่วมากกว่า 1 ลา้นคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคู่กับรูปปั้นเงอืกนอ้ยนับเป็นสถานทีย่อดฮติทีถู่กถ่ายภาพมากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของโลก 
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น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดตีพระราชวังครสิเตียนบอร์กคือพระราชวังซึง่

เป็นทีป่ระทับของพระราชสันตตวิงศใ์นสมเด็จพระราชาธบิดคีรสิเตยีนที ่9 แห่งประเทศเดนมารก์ แต่ ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูก

ใชเ้ป็นที่ท าการรัฐสภา โดยเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวในโลกที่มี 3 หน่วยงานราชการในที่แห่งเดียวกัน น่ันคือ อ านาจบริหาร 

อ านาจนติบิัญญัต ิและอ านาจตุลาการ แต่บางส่วนของทีน่ี่ก็ยังคงถูกใชส้ าหรับพระราชวงศเ์ดนมารก์ เชน่ หอ้งรับแขกของราชวงศ์ 

เป็นตน้ รวมทัง้บางส่วนยังเปิดใหนั้กท่องเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม 

น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้

ยังเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตลร็์อกโคโค

แลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้วังทุกวัน พระราชวังตัง้อยู่ริมน ้าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน 

สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที ่ 18 เพือ่เฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศโ์อลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นทีพ่ านักของเหล่า

ราชวงศ์ 4 ครอบครัว หลังจากที่พระราชวังคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึงไดข้อซื้อ

พระราชวังแห่งน้ีไว ้ และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตัง้แต่นั้นเป็นตน้มา กษัตริย์ พระราชนีิ และบุตรของราชวงศ์ไดอ้าศัยอยู่ภายใน

พระราชวังแห่งนี้ทัง้ 4 อาคาร ตัง้โดดเด่นเป็นศูนยก์ลางทีง่ดงามมากทีสุ่ดในทวปียุโรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง้ 4 

มลัีกษณะทีเ่หมอืนกัน แต่ภายในพระราชวังแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกันไปตามรสนิยมของผูอ้าศัยเดมิ แต่ละหอ้งไดต้กแต่ง

อย่างหรูหราทีสุ่ด ปัจจุบันพระราชวังแห่งน้ียังคงใชเ้ป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระราชนีินาถมารเ์กรเธอที ่ 2 และราชวงศเ์ดนมาร์กอยู่ 

ซึง่บางส่วนของพระราชวังเปิดใหน้ักท่องเที่ยวที่สนใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ 

ภาพเขียน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับอัญมณี สิง่ประดษิฐ์อื่นๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร์ ที่มีการเก็บรวบรวมในชว่งเวลา 

400 ปีเลยทเีดยีว และยังมรูีปปั้นขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอริกที ่ 5 ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวังทัง้ 4 หลัง ซึง่ว่ากันว่า เป็นรูป

ปั้นทรงมา้ทีส่วยงามทีสุ่ดของโลกอกีดว้ย  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

 
 
 
 

น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังทีต่กแต่งดว้ยศลิปะ

แบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมทีพ่ระองค์ภาคภูมใิจ เพราะนอกจากความงาม

ของตัวตกึภายนอกและภายในทีต่กแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยวัตถุทีล่ ้าค่ามากมายแลว้ ยังมพีพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชัน้ใตด้นิ ใชเ้ป็นทีเ่ก็บ

เครือ่งเพชร มหามงกุฎ และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมาร์กอีกดว้ย ซึง่ในอดตีพระราชวังแห่งน้ีถูกสรา้งเพือ่จุดประสงค์

ใชใ้นการพ านักพักรอ้นของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น ทัง้ยังเคยถูกวางเพลงิจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 

ต่อมาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบู้รณะขึน้มาใหม่ใหส้วยงามด่ังปัจจุบัน  

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในโลกเริม่จาก ศาลาวา่การเมอืง

โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าว่า “สตรอยกเ์ยท” ไดถู้กตัง้เป็นชื่อเล่นของถนนคนเดนิแห่งน้ี ซึง่แปลว่า การ

เดินเล่น โดยใชตั้้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , 

Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตตั์ง้แต่ปี 

1962 แต่ในชว่งแรก เจา้ของกจิการหลายรายไม่เห็นดว้ยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อธุรกจิ แต่ท าใหทุ้กวันนี้ผูค้น

ไดเ้ดนิอย่างสนุกและสะดวกสบาย ทีน่ี่คกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อวัน เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ทีม่ีคุณภาพ มตัีง้แต่สนิคา้

ราคาถูกไปจนถึงสนิคา้แบรนด์เนมที่มรีาคาแพงทีสุ่ดในโลก อาท ิหลุยส์วติตอง , ชาแนล , รา้นนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวสิฯ , 

พอรซ์เลน เป็นตน้ มรีา้นอาหารมากมาย แถมยังมนัีกดนตรรีมิทางทีม่าชว่ยบรรเลงเพลงใหค้วามบันเทงิระหว่างเดนิเล่น นอกจากนี้

เมอืงโคเปนเฮเกน ไดรั้บการขนานนามจากคนทั่วโลกว่าเป็นเมอืงจักรยาน ประชากรเกนิครึง่ใชจั้กรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง 

เหตุผลส าคัญคือรัฐบาลส่งเสริมใหป้ระชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สรา้งมลพิษแก่

สิง่แวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมอืง เพือ่รองรับนักป่ันและคนเดนิเทา้ ใหไ้ดรั้บความสะดวกและปลอดภัยมากทีสุ่ด  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Scandic Hotel Hvidovre, Hvidovre, Denmark หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด อสิระท่องเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีเ่มอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั - ท่าอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน 

เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์                        (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- สวนสนุกทโิวล ี(Tivoly) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมาร์กเป็นสวนสนุกทีเ่ก่าแก่ที่สุดในโลกและ

เป็นที่ท่องเทีย่วชัน้เยีย่มส าหรับครอบครัว และถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1843 ไดรั้บความ

นิยมจากทัง้คนทอ้งถิน่และนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนโคเปนเฮเกนเสมอมา ที่นี่มีการจัดแสดงดนตรีสดทุกวันในหลายเวที และเป็น

แหล่งรวมรา้นอาหารชัน้เลศิของเมอืงอีกดว้ย สวน Tivoli รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 4 ลา้นคนต่อปี  อีกหนึ่งประสบการณ์ทีไ่ม่ควร

พลาดในการขึน้รถไฟเหาะของสวน Tivoli สัมผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ เครื่องเล่นของสวน Tivoli มีหลากหลายตัง้แต่รถไฟ

เหาะไมแ้ละมา้หมุนแบบดัง้เดมิไปจนถงึเครือ่งเล่นแบบคลาสสกิทีน่ ามาดัดแปลงใหม่ใหท้ันสมัย คุณสามารถเดนิเล่นรอบสวนขนาด

ใหญ่ 8.5 เฮกตาร ์ ทีเ่ชือ่มต่อกับสวนสนุก ในชว่งกลางคนื มกีารจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 ดวงทีป่ระดับไวต้ามทางเดนิ

และตน้ไม ้สนุกกับการล่องเรือมังกรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรือน่ังทานอาหารในบาร์และรา้นอาหารริมน ้า ซึง่เป็นที่รูจั้กทั่ว

โลกและขึน้ชือ่เรือ่งการน าอาหารนอรด์กิดัง้เดมิมาปรับเปลีย่นใหม่ 

- อสิระเลอืกชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงโคเปนเฮเกน 

- อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท า

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

สนามบนิ 1 เทีย่ว) 

22.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR164  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย

                          (-/-/-) 

05.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR838  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 12 

ปี) 

พกัเดีย่ว

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 ตุลาคม 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 ตุลาคม 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 ตุลาคม 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 

21NOV QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1 

22NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

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

29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2562 
(05 ธ.ค. 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 ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

ส าหรบัการยืน่วซี่าแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื
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ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซี่าคร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

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

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ

ได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหนา้ทัวร์

ก่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 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) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ
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อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

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

ท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบริษัทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

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

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่วี

ซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได  ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะยื่นวซี่ามาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนินการใหด้ทีีสุ่ดที่จะช่วย

อ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษน้ีได ้ ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร ัง้ อาจมีการ

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ จ าเป็นตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนินการ

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

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ (อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซี่าหลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจ าเป็นตอ้ง

ด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยค่าเสียหาย

ใหกั้บท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์ - อาทติย ์ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซีา่ 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั่นหมายถึงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืก่อนเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ทีว่ีซ่าเชงเกน้ฉบับนั้นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับคณะน้ี 

สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่ีอายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหกั้บเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เน่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือในส่วนน้ีเพื่อใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดท้ัง้สิ้น 

เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบส าคญัการหย่า กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 
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ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้่านได ้ แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ (ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้ โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใชก่ารนัดหมายยื่น

ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนน้ี หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถึง

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน้ั่งดว้ยกัน หรอื ใกลกั้นใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้ริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ 

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

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนน้ี ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบริษัท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที่ไม่สามารถควบคุมได ้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือ

ไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ

เท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 
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12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์ (วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วที่คณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีน้ี จะมค่ีาใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบียน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** ผูท้ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสูตบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** 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

รับรองใหกั้บผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

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

- เอกสารเพื่ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สูตบิตัร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซี่า : ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่า VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั่วโมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีสุ่ด 

ซอย สุขุมวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 
 

 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

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

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกันอยู่ 

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

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

วันทีอ่อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

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

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

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

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

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

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

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

12. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผูีอ้ืน่ออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ ** 
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