
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

วนัทีห่น่ึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมือง

โดฮา ประเทศกาตา้ร ์         (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์

ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

20.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยสายการบิน Qatar 

Airways เท่ียวบินท่ี QR833     

** ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

23.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลี่ยนเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอารล์ันดา 

เมืองสตอ็คโฮลม์ ประเทศสวีเดน - เมืองสตอ็คโฮลม์ - เนินเขาฟยลักาทนั - พิพิธภัณฑยุ์คกลาง - 

มหาวิหารแห่งเมืองสตอ็คโฮลม์ - โอเปรา่ เฮา้ส ์- ศาลาว่าการเมืองสตอ็คโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รือรบ

โบราณวาซาร ์                                  (-/-/D) 

01.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอารล์ันดา เมืองสต็อคโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการ

บิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR169      

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

07.15 น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมืองสตอ็คโฮลม์ ประเทศสวีเดน  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชัว่โมง ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน 

(Sweden) เป็นเมืองหลวงท่ีงดงามท่ีสุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทั้งหมด จนไดร้ับขนานนามว่า 

“ราชินีแห่งทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) 

ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตั้งอยู่บนพื้ นน ้า ท าให้

เมืองสต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว เนินเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพื่อบนัทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจาก

มุมท่ีสวยท่ีสุดชมวิวสวยของตวัเมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ท่ีหอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์และ

ทะเลบอลติก  



 

 
 
 
 

น าท่าน ผ่านชม สถานท่ีส าคญั อาทิ พิพิธภัณฑยุ์คกลาง (Medieval Museum), มหาวิหารแห่งเมือง

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

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแก่การเดินทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เขา้ชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ท่ีใชเ้วลาสรา้งนานถึง 12 ปี 

เสร็จสมบูรณ์ในปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของประเทศสวีเดน ชื่อ เรกนาร์ ออสต์เบิร์ก 

(Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค ไดร้ับแรงบนัดาลใจใน

การสรา้งมาจากปราสาทสไตลเ์รอเนสซองคข์องประเทศอิตาลี จึงไดอ้อกแบบใหศ้าลาว่าการเมืองแห่งน้ีมี

ลานกลางเพิ่มเขา้มาสองลานคือ บอร์การ์การ์เดน้ (Borgargarden) และ บลูฮอลล์ (Blue Hall) ในทุกๆ 

วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หอ้ง

โถงใหญ่โกลเดน้ ฮอลล ์(Golden Hall Room) ท่ีประดบัประดาดว้ยหินโมเสคแกว้และทองค ากว่า 18 

ลา้นชิ้ น เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของประเทศสวีเดนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 จนถึงช่วงทศวรรษ

ท่ี 1920 ภาพ “ราชินีแห่งทะเลสาบมาลาเร็น” คือภาพจ าลองของเมืองสต็อคโฮล์มโดยเป็นรูปสตรีนัง่อยู่

บนบัลลังก์ บริเวณด้านข้างท่านจะได้พบกับรูปป้ันอาคารท่ีน่าสนใจอีกมากมายทัว่โลก ภายใน

ประกอบดว้ย หอ้งประชุมสภาเมืองสต็อคโฮลม์ (Stockholm City Council Meeting Room) คือ สถานท่ี

จดัประชุมของสมาชิกสภาเมืองสต็อคโฮล์ม 101 ท่าน เดอะวอลทอ์อฟเดอะฮันเดรด (The Wall of The 



 

 
 
 
 

Hundred) จะอยู่ทีด่า้นล่างของหอคอยสงู 106 เมตร บริเวณเพดานประกอบดว้ยช่องเก็บของเล็กๆ 100 

ช่อง ผนังในหอ้งรูปไข่ (Wall in the Oval Room) ตกแต่งดว้ยผา้ม่านท่ีทอขึ้ นมาตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 

17 ในเมืองโบเวส์ ประเทศฝรัง่เศส และเพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณวัตถุเหล่าน้ี จึงหา้มไม่ใหม้ีการใช้

แผลชถ่ายภาพในหอ้งน้ี และในวนัเสาร์จะมีการจดังานแต่งงานขึ้ นท่ีน่ี ปริ้ นซแ์กลลอรี่ (Prince Gallery) 

ท่านสามารถรับชมทิวทัศน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝั่งของเมืองสต็อคโฮล์มได ้ส่วนอีกดา้นของ

หอ้งท่านจะไดพ้บภาพแบบเดียวกนัจากภาพวาดฝีพระหตัถข์องเจา้ชายยูเจน ภายในมีเสาสีด าท าจากหิน

ไดอะเบส ส่วนบริเวณช่องหน้าต่างท่ีหันเขา้หาผืนน ้ าจะมีประติมากรรมนูนรูปตัวละครชายหญิงจาก

ต านานคลาสสิคของชาวนอรดิ์กอยู่ หอ้งทรีคราวนแ์ชมเบอร ์(The Three Crown Chamber Room) ท่าน

จะไดส้มัผสักบัความพล้ิวไหวของเสน้ไหมและเสน้ใยสีเงินท่ีงดงามบนผนังนอกจากน้ีบนผนังดา้นหน่ึงยงัมี

ภาพวาดฝาผนังรูปทิวทศัน์ของเมืองสต็อคโฮล์มประดบัอยู่ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

สามารถคืนค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหนา้กับ

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ** 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้ นมาในศตวรรษท่ี 17 

เน่ืองจากสามารถรกัษาชิ้ นส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอร์เซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูป

แกะสลักนับรอ้ยชิ้ น เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุด

แห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเกี่ยวขอ้งกับเรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยังมี

ภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจมากท่ีสุด ใน

บรรดาพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน

ค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหนา้กับผูแ้ทน

เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมืองสตอ็คโฮลม์ - ยา่นเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคารล์สตดั - โบสถใ์หญ่

แห่งเมืองคารล์สตดั - จตัรุสัใจกลางเมือง - ศาลากลางประจ  าเมืองคารล์สตดั - สะพานหินเก่าแก่                                                    

(B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม ยา่นเมืองเก่ากมัลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกบัภาพวาด

ปัจจุบนัยงัท้ิงร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกล่ินอายของศตวรรษท่ี 17 ทั้งบา้นเรือน ส่ิงปลูก

สรา้งท่ีมีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสน่หข์องตรอกซอกซอยต่างๆ 

ท่ีเรียงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสือ และยงัเป็นท่ีตั้งของ ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) 

เป็นท่ีประทบัอย่างเป็นทางการของพระราชวงศส์วีเดน เป็นหน่ึงในพระราชวงัท่ีงดงามมากท่ีสุดในบรรดา

พระราชวังทั้งหมดของทวีปยุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1754 

ภายใน มีหอ้งต่างๆ รวมกนั 608 หอ้ง ซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้เยี่ยมชมไดต้ลอดทั้งปี ในบรรดาหอ้งต่างๆ

ส่วนท่ีเป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ หอ้งพระคลังวิหารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ หอ้งพกัของขุนนาง ล าดบัต่างๆ 

และ พิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟท่ี 3 ชมการผลัดเปล่ียนเวรยามประจ าวันของกองทหารรักษา

พระองคซ่ึ์งจะเกิดขึ้ นในเวลาก่อนเท่ียงของทุกวนั  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคารล์สตัด (Karlstad) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เมือง

สวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม 

ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่น้ี สรา้งเมือง

โดยกษัตริยค์ารล์ท่ี 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์ผ่านชม 

โบสถใ์หญ่แห่งเมืองคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสัใจกลางเมือง (Town Square), ศาลา

กลางประจ  าเมืองคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเก่าแก่ (Ancient Stone Bridge) 

** อิสระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Best Western Gustaf Froding Hotel& Konferens, Karlstad, Sweden หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ เมืองคารล์สตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อุทยานฟรอกเนอร์ - ลาน

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวงของ 

ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ท่ีผ่านมาน้ี ครั้งสมยัท่ีประเทศนอร์เวยอ์ยู่

ในอารักขาของประเทศเดนมาร์กน้ัน ประเทศนอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึง 2 ครั้ง จากเมืองทรอนไฮม์

เป็นเมืองเบอร์เกน้ จนกระทัง่ยา้ยมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบนั เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมือง

ออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้ งโบราณซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบสม

บรูณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมืองออสโลเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ี

โตเกียว ตั้งอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ 

เป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณอ์นัหาชมไดย้าก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากร

เอกชาวนอรเ์วยช์ื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้

คนรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัชิ้ นโบวแ์ดง

ของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก กบั ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานท่ีแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใชเ้ป็นสถานท่ีชุมนุมแข่งขันของนักเล่นสกีทั้งโลกท่ีน่ี 

สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมไดเ้กอืบหน่ึงแสนคน  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งนัด

พบปะ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของประเทศนอรเ์วย ์ของนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีมาเยือนประเทศนอร์เวย ์ตั้งอยู่

กลางเมืองออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอย่างท่ีท่านปรารถนาใหไ้ดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก ของขวัญ สินคา้ท่ีมี

ชื่อเสียงมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑจ์ากขนสตัว์ น ้ามนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวกิ้ ง 

หรือตุก๊ตาโทรล (Troll) ตุก๊ตาพื้ นบา้นของประเทศนอรเ์วย ์เคร่ืองครวั พวงกุญแจ เป็นตน้ บริเวณเดียวกนั

เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัไม่ว่าจะเป็น พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซ่ึงเป็นท่ีประทับของกษัตริย์

องคปั์จจุบนัและ อาคารรฐัสภา (Parliament Building) เป็นตน้ 

** อิสระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรอืเทยีบเทา่ 



 

 
 
 
 

** ค าแนะน า ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคืนบนเรือส าราญ 

1 คืน (ในคืนวนัพรุง่น้ี) เพือ่ความสะดวกในการเดินทางของทา่น ** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พิพิธภัณฑเ์รือไวก้ิง - ล่องเรือส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล 

ประเทศนอรเ์วย ์สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์

             (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวก้ิง (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคญัของเหล่านักรบไวกิ้ งเมื่อ

ครั้งท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต จดัแสดงเกี่ยวกบัเรือไวกิ้ งท่ีสรา้งจากไมใ้นยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้าก

รอบๆเมืองออสโล ฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจัดแสดงเกี่ยวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 

1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิ้ งเรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวกิ้ งใชเ้รือทั้งในเร่ืองของการรบ 

ท าการคา้ และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถา้ไม่มีเรือไวกิ้ งก็จะไม่มียุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด ** 

รอบของการเขา้ชมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี 

เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือส าราญ เพื่อ ล่องเรอืส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to 

Copenhagen, Denmark) ท่ีพรัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรง

ภาพยนตร ์และ จุดชมวิว ฯลฯ ส่ิงอ านวยความสะดวกแบบครบครนั ** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสัมภาระ

ใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรบัคา้งคืนบนเรือส าราญ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ

ทา่น ** 



 

 
 
 
 

......... น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) ผ่านน่านน ้ า

สแกนดิเนเวีย  

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

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั บนเรือส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือ

เทยีบเทา่  

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อตรวจสอบหอ้งว่าง และมีค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระ

ค่าบรกิารส่วนน้ีทนัทีที่หอ้งพกัถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หอ้งพักแบบปกติ (Inside 

Cabin) เตม็ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจ  าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดับมากกว่ามาตรฐานที่

ก  าหนดไวก้บัราคาค่าทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้ นตาม

จรงิกบัผูเ้ดินทาง ทั้งน้ีทางบรษิัทจะค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั **    

  

วนัทีห่ก เมืองโคเปนเฮเกน - น ้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปป้ันเงือกนอ้ย หรือ ลิตเติ้ ล เมอรเ์มด - 

พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโร

เซนเบิร ์ก หรือ พระราชวังฤดูรอ้น  - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน                                                                                      

            (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS 

......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมือง

เก่าแก่เมืองหน่ึงของยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษท่ี 10 และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศแถบ

สแกนดิเนเวีย ไดร้ับฉายาว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมืองท่า และดินแดนแห่งเทพนิยายรกัอมตะ” เมืองน้ี

เป็นแรงบลัดาลใจและหล่อหลอมกวีระดบัโลกฮนัส ์คริสเตียน แอนเดอรแ์ซน (Hans Christian Andersen) 

ผูส้รา้งสรรคนิ์ยาย เจา้หญิงเงือกน้อย หนูน้อยผูข้ายไมข้ีดไฟ ลูกเป็ดขี้ เหร่ท่ีผูค้นทัว่โลกต่างรูจ้กั 

น าท่านเดินทางสู่ น ้าพแุห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ย

ธารน ้ าตกท่ีไหลริน ซ่ึงตั้งอยู่ดา้นหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต านานเล่าว่าราชินีเกฟิออนไดร้ับ

มอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ใหก้อบกูช้าติบา้นเมือง พระนางจึงใหพ้ระโอรสทั้งส่ีของพระองค์

แปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกนัไถพื้ นดินจนกลายเป็นแผ่นดินเมืองเดนมาร์กในปัจจุบนั ต่อมาชาวเดน

นิชกไ็ดส้รา้งอนุสาวรียข์องพระนางและพระโอรสทั้งส่ีพระองคไ์วเ้พื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลึกถึง 

น าท่านเดินทางสู่ รูปป้ันเงือกนอ้ย หรอื ลิตเติ้ ล เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริม

อ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นของขวญัแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 

โดย คารล์ จาคอ็บเซน บุตรชายของผูก้่อตั้งบริษัทเบียรค์ารล์สเบิรก์ ไดม้ีความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต ์



 

 
 
 
 

เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจา้งศิลปินชาว

เดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาป้ันรูปเงือกน้อยน้ี โดยน าแบบใบหน้ามาจากนักเตน้บลัเลตช์ื่อ เอ

ลเลน ไพรซ ์ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเอง รูปป้ันเงือกน้อยน้ีนัง่อยู่บน

กอ้นหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น ้ าหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน 

Langelinie จะไดส้มัผสักบัความผ่อนคลาย ฟังเสียงรอ้งของนกนางนวลและชมเรือส าราญท่ีจอดเทียบท่า

อยู่ และท่ีน่ีไดก้ลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมือง โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวมากกว่า 1 ลา้นคนมา

เท่ียว เพื่อเก็บภาพคู่กบัรูปป้ันเงือกน้อยนับเป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวงัคริสเตียนบอร์

กคือพระราชวงัซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระราชสนัตติวงศใ์นสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนท่ี 9 แห่งประเทศ

เดนมารก์ แต่ ณ ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีท าการรฐัสภา โดยเป็นสถานท่ีเพียงแห่งเดียวในโลก

ท่ีมี 3 หน่วยงานราชการในท่ีแห่งเดียวกนั นัน่คือ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบญัญติั และอ านาจตุลาการ 



 

 
 
 
 

แต่บางส่วนของท่ีน่ีก็ยงัคงถูกใชส้ าหรบัพระราชวงศเ์ดนมารก์ เช่น หอ้งรบัแขกของราชวงศ ์เป็นตน้ รวมทั้ง

บางส่วนยงัเปิดใหนั้กท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบนั

พระราชวังแห่งน้ียังเป็นสถานท่ีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์ เดนมาร์ก นอกจากจะได้ชม

สถาปัตยกรรมอนังดงามภายนอกสไตล์ร็อกโคโคแลว้ ดา้นหน้าของพระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยาม

หน้าวงัทุกวนั พระราชวงัตั้งอยู่ริมน ้าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สรา้งขึ้ นเมื่อกลางศตวรรษท่ี 18 

เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และใชเ้ป็นท่ีพ านักของเหล่าราชวงศ ์

4 ครอบครวั หลงัจากท่ีพระราชวงัคริสเตียนบอรก์ถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเ์ดนมาร์ก

จึงไดข้อซ้ือพระราชวงัแห่งน้ีไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศยัตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา กษัตริย ์พระราชินี และบุตร

ของราชวงศไ์ดอ้าศยัอยู่ภายในพระราชวงัแห่งน้ีทั้ง 4 อาคาร ตั้งโดดเด่นเป็นศูนยก์ลางท่ีงดงามมากท่ีสุด



 

 
 
 
 

ในทวีปยุโรป แมรู้ปลกัษณภ์ายนอกของพระราชวงัทั้ง 4 มลีกัษณะท่ีเหมือนกนั แต่ภายในพระราชวงัแต่ละ

อาคารไดถู้กตกแต่งต่างกนัไปตามรสนิยมของผูอ้าศัยเดิม แต่ละหอ้งไดต้กแต่งอย่างหรูหราท่ีสุด ปัจจุบนั

พระราชวงัแห่งน้ียงัคงใชเ้ป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินีนาถมารเ์กรเธอท่ี 2 และราชวงศเ์ดนมาร์กอยู่ 

ซ่ึงบางส่วนของพระราชวงัเปิดใหนั้กท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชม และยงัเปิดเป็นพิพิธภณัฑข์นาดเล็กจดั

แสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับอญัมณี ส่ิงประดิษฐ์อื่นๆ และเอกสารทาง

ประวติัศาสตร ์ที่มีการเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยงัมีรูปป้ันขนาดใหญ่ของพระเจา้

เฟรเดอริกท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างพระราชวงัทั้ง 4 หลงั ซ่ึงว่ากนัว่า เป็นรูปป้ันทรงมา้ที่สวยงามท่ีสุดของโลก

อีกดว้ย  

 

น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัโรเซนเบิรก์ หรอื พระราชวังฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวงั

ท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะแบบดตัชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมยัพระเจา้คริสเตียนท่ี 4 เป็นอกีหน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

พระองคภ์าคภมูิใจ เพราะนอกจากความงามของตวัตึกภายนอกและภายในท่ีตกแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยวตัถุ

ท่ีล ้าค่ามากมายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ในบริเวณชั้นใตดิ้น ใชเ้ป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณข์องราชวงศเ์ดนมารก์อีกดว้ย ซ่ึงในอดีตพระราชวงัแห่งน้ีถูกสรา้งเพื่อจุดประสงคใ์ช้

ในการพ านักพกัรอ้นของเชื้ อพระวงศใ์นสมยัน้ัน ทั้งยงัเคยถูกวางเพลิงจากกองทพัองักฤษถึง 2 ครั้งในปี 

1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบ้รูณะขึ้ นมาใหม่ใหส้วยงามดัง่ปัจจุบนั  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจาก 

ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าว่า “สตรอยกเ์ยท” ไดถู้กตั้งเป็นชื่อเล่น

ของถนนคนเดินแห่งน้ี ซ่ึงแปลว่า การเดินเล่น โดยใชต้ั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 

4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 

กิโลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนต์ตั้งแต่ปี 1962 แต่ในช่วงแรก เจา้ของ

กิจการหลายรายไม่เห็นดว้ยกบัการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจ แต่ท าใหทุ้กวนัน้ีผูค้นได้

เดินอย่างสนุกและสะดวกสบาย ท่ีน่ีคึกคกัไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อวนั เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมี

คุณภาพ มีตั้งแต่สินคา้ราคาถูกไปจนถึงสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก อาทิ หลุยสว์ิตตอง , 

ชาแนล , รา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิสฯ , พอร์ซเลน เป็นตน้ มีรา้นอาหารมากมาย แถมยงัมีนัก

ดนตรีริมทางท่ีมาช่วยบรรเลงเพลงใหค้วามบนัเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดร้ับ

การขนานนามจากคนทัว่โลกว่าเป็นเมืองจักรยาน ประชากรเกินคร่ึงใชจ้ักรยานเป็นพาหนะในการ

เดินทาง เหตุผลส าคัญคือรัฐบาลส่งเสริ มให้ประชาชนสุขภาพแข็ งแรง และลดปริมาณก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์ท่ีสรา้งมลพิษแก่ส่ิงแวดลอ้ม จึงออกแบบผังเมือง เพื่อรองรับนักป่ันและคนเดินเทา้ 

ใหไ้ดร้บัความสะดวกและปลอดภยัมากท่ีสุด  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 



 

 
 
 
 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Scandic Hotel Hvidovre, Hvidovre, Denmark หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - ท่าอากาศยาน

นานาชาตโิคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผ่อน ทีเ่มืองโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศยั แบบเตม็วนั (ไม่มีบรกิารรถโคช้) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- สวนสนุกทิโวลี (Tivoly) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมาร์กเป็นสวนสนุกท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในโลกและเป็นท่ีท่องเท่ียวชั้นเยี่ยมส าหรบัครอบครวั และถือเป็นหน่ึงในสวนสนุกท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในโลก เปิดให้เข ้าชมในปี 1843 ได้รับความนิยมจากทั้งคนท้องถ่ินและนักท่องเท่ียว ท่ีมาเยือน

โคเปนเฮเกนเสมอมา ท่ีน่ีมีการจดัแสดงดนตรีสดทุกวนัในหลายเวที และเป็นแหล่งรวมรา้นอาหารชั้นเลิศ

ของเมืองอีกดว้ย สวน Tivoli รองรบันักท่องเท่ียวกว่า 4 ลา้นคนต่อปี  อีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด

ในการขึ้ นรถไฟเหาะของสวน Tivoli สัมผัสประสบการณ์อันน่าต่ืนเตน้ เคร่ืองเล่นของสวน Tivoli มี



 

 
 
 
 

หลากหลายตั้งแต่รถไฟเหาะไมแ้ละมา้หมุนแบบดั้งเดิมไปจนถึงเคร่ืองเล่นแบบคลาสสิกท่ีน ามาดดัแปลง

ใหม่ใหท้ันสมัย คุณสามารถเดินเล่นรอบสวนขนาดใหญ่ 8.5 เฮกตาร์  ท่ีเชื่อมต่อกับสวนสนุก ในช่วง

กลางคืน มีการจดัแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 ดวงท่ีประดบัไวต้ามทางเดินและตน้ไม ้สนุกกบัการ

ล่องเรือมงักรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรือนัง่ทานอาหารในบารแ์ละรา้นอาหารริมน ้า ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัทัว่

โลกและขึ้ นชื่อเร่ืองการน าอาหารนอรดิ์กดั้งเดิมมาปรบัเปล่ียนใหม่ 

- อิสระเลือกชมความสวยงามโดยรอบของเมืองโคเปนเฮเกน 

- อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพื่อให้

ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ 

รา้นอาหาร (โดยรถโคช้ จากโรงแรม ถึง สนามบิน 1 เทีย่ว) 

22.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบิน Qatar 

Airways เท่ียวบินท่ี QR164  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

กรุงเทพ ประเทศไทย          (-/-/-) 

05.50 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลี่ยนเครื่อง ** 

08.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar 

Airways เท่ียวบินท่ี QR838  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

19.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เดก็มี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

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 

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



 

 
 
 
 

20SEP QR838 DOH-BKK 

08.35-19.20 

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. คลา้ยวนั

สวรรคต ร. 9 และ วนั

ออกพรรษ / 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. วนัปิย

มหาราช) 

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. วนัปิย

22OCT QR833 BKK-DOH 

20.40-23.50 

23OCT QR169 DOH-ARN 

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



 

 
 
 
 

มหาราช) 01.50-07.15 

28OCT QR164 CPH-DOH 

21.40-05.45+1 

29OCT QR838 DOH-BKK 

08.35-19.20 

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. วนัคลา้ยวนั

เฉลิมฯ 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. วนั

รฐัธรรมนูญ) 

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. วนัหยุด

ชดเชย) 

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 มี.ค. 

2563 

28FEB QR981 BKK-DOH 

20.20-23.59 

29FEB QR169 DOH-ARN 

01.40-06.10 

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



 

 
 
 
 

05MAR QR164 CPH-

DOH 21.40-05.45+1 

06MAR QR838 DOH-

BKK 08.35-19.20 

13 - 20 มีนาคม 

2563 

13MAR QR981 BKK-

DOH 20.20-23.59 

14MAR QR169 DOH-

ARN 01.40-06.10 

19MAR QR164 CPH-

DOH 21.40-05.45+1 

20MAR QR838 DOH-

BKK 08.35-19.20 

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

 

** อตัราน้ี ไม่รวม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 

** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะ จ  าเป็นตอ้งน าส่งหนังสือเดินทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-

20 วนัท าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัจ  านวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลา

ดงักล่าว ทา่นจะไม่สามารถขออนุญาตใชห้นังสือเดินทางเพือ่เดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจ  าเป็น สถานทูต

อาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนทา่นภายใน 3-5 วนัท  าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบั

ตอ่ไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวนัเดินทางไม่เพียงพอส าหรบัยืน่วีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะ

เป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 

** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครือ่งบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทุก

ครั้งก่อนท าการออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ** 

 



 

 
 
 
 

** อตัราค่าบรกิารน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จ  านวน 20 ทา่น ขึ้ นไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีมี่ผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ  านวนทีก่  าหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา

เพิม่ขึ้ น เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดินทางเป็นอิสลาม หรอื ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตผุลใดเหตผุล

หน่ึง และ ไม่ว่าม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบรษิัทขอใหท้า่นผูเ้ดินทางกรุณาเตรยีมอาหารส่วนตวัของทา่นมาเพิ่มเตมิขณะม้ือ

อาหาร เน่ืองจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมีขอ้จ  ากดัเรือ่งของวตัถุดิบ โดยส่วนมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่ดาว 

หรอื ไข่เจยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป เทา่นั้น กรณีทีท่่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะสัง่เมนูนอกเหนือ

ขา้งตน้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนน้ีดว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิัทขอความกรุณาใหท้า่นศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวัน

เดินทาง หรือ อพัเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบนิทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้ น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. 

เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้ น 7 ก.ก. 1 ชิ้ น รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 

3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่าน

ชม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์ริงอีกครั้ง  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 
 
 
 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพิ่มเพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่าทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนียม 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 

บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบรกิารส่วนน้ีขอความ

กรุณาลูกคา้ผูเ้ดินทางถือไปจา่ยในวนัทีย่ื่นเอกสาร สแกนน้ิว กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิัท โดยทางบรษิัทจะมีเจา้หนา้ที่

ไปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนันั้น) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ  า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเชน่ ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 

3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด 

และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ี

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั 

และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์

วีซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไม่ไดร้บัเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ให้

ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 



 

 
 
 
 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และ

หน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-44 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใชจ้า่ยตาม

จรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กิดขึ้ นจรงิทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้ น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตท์ราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและ

ด าเนินการต่อไป 



 

 
 
 
 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง

ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออกบตัรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่

สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จ าเป็นไปตาม

กระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วัน

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ี

เกิดขึ้ นจากนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมูิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้ นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพกัเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยท่ีพกัเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั การยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ  าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวีซ่า เพือ่สแกนลายน้ิวมือทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย ์

ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวนัและ

เวลาจากทางสถานทตูหรือศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าเท่าน้ัน หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึง

มีความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการ

พิจารณาวีซ่า หรือ ซ่ึงอาจท าใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ี



 

 
 
 
 

สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า พรอ้มแจง้วนั และ 

เวลาท่ีท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานใหอ้ีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่า

จะด าเนินการใหดี้ท่ีสุดท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใหท่้านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ

ต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้ น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ้ น  

3.2 การยืน่แบบเรง่ด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบรกิารพเิศษน้ียงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 

ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ไดแ้ก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์

เท่าน้ัน  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอีกครั้ง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือเดินทางในช่วงท่ี

ทางบริษทัจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย 

หรือ อาจเร็วกว่าน้ัน) และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง

ทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายงัไม่ด าเนินการ หรือ วีซ่ายงัไม่ได้

รบัการอนุมติั (อยู่ในระหวา่งการพิจารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านตอ้งการ

ยื่นก่อนคณะ แต่คณะท่ีท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิรม์ออกเดินทาง หากสถานทตูตอ้งการ

ขอหลักฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ

ท่องเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยท่ีสุดคณะไม่

สามารถเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้บัท่านไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไมร่วมวนัเสาร ์- อาทิตย ์ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กบัจ านวน

ผูส้มคัรในช่วงน้ันๆ ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ที่มีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยื่นขอวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯ

เพื่อเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทนัหนั ท า

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดินทางกลบัคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าใหส้ถานทตูปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จ าเป็นตอ้งสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยค านึงถึง

ระยะเวลาท่ีเหลือก่อนเดินทางส าหรบัการพจิารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียงัไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมี

วนัคงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคท่ี์วีซ่าเชงเกน้ฉบบัน้ันๆ



 

 
 
 
 

ออก และตอ้งการใชเ้ดินทางท่องเท่ียวกบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่าน้ันถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ 

คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด มาก่อนแลว้อย่างน้อยหน่ึงครั้ง หากไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายท่ี

จะเกิดขึ้ นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้ง และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซ่าชนิดท่ีอนุมติัโดยระบุวนัท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนุมติัในหน้าวีซ่า 

ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้ นในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบินไม่อนุญาต

ใหเ้ช็คอินไดเ้น่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูก

ส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูล

เท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูต

ฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอใหท่้านใหค้วามร่วมมือในส่วน

น้ีเพื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้ น ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีสถานทตูเป็นส าคญั 

11. การทีว่ีซ่าจะออกใหท้นัวนัเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วนั เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายใดๆไดท้ั้งส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จ  าเป็นตอ้งแปล เช่น หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

ส านักงานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่ารา้ง, ใบส าคัญการหย่า กรณี

ศูนยร์บัยื่นค ารอ้งขอวีซ่า หรือ สถานทูตตอ้งการ เอกสารที่แปลเรยีบรอ้ย จ  าเป็นจะตอ้งไดร้ับการรบัรอง (มี

ตราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 

จ  าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณ ์ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา 

และ บิดาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในส่วนน้ี ลูกคา้จ  าเป็นตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ไม่สามารถช าระค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีใหท้่านได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ  าเป็นตอ้งมีตรา

ประทบั) ทางบรษิัทยนิดีอ  านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านักก่อน หรือ ต่อจากคณะ 



 

 
 
 
 

ประกนัการเดินทางใหค้รอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตาม

เงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรบัเงื่อนไข และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่น

ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่

ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้

ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกัน 

หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้า

ก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิก

ได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบ้ริการอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกัน ขอใหท่้านท าความเขา้ใจถึง

วฒันธรรมประจ าชาติของแต่ละสายการบินท่ีก าลงัใหบ้ริการท่านอยู่ 

 

เงื่อนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่ง

ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 



 

 
 
 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้

ตน้ทุนสงูขึ้ น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่

เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทวัรน้ี์ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณี

ท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเติมขึ้ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมดกับผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิม

ทวัร ์(วนัท่ีหน่ึง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

กรณีท่ีไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยนัเดินทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ย



 

 
 
 
 

ตนเองทั้งหมดเท่าน้ัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่าน

ไม่ไดท่้องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับ

ตวัแทนแลว้ทั้งหมด 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ และมีหน้า

ว่างไม่ต า่กว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเทา่นั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป 

ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้ นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ากบัวีซ่าประเทศอื่นๆท่ี

เคยไดร้บั เท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้ :  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) 

/ หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อ

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) 

ท่ีอยู่ และเบอรติ์ดต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกบัหน้าท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทั้งน้ี อยู่ท่ีดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีรับยื่น

เท่าน้ัน  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรบัรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลว้ไม่เกิน 30 วนั ณ วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนังสือเดินทาง เทา่นั้น กรณีไม่ถูกตอ้งเจา้หนา้ที่

อาจปฏิเสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เทา่นั้น กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นั้น อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า ** 



 

 
 
 
 

** ผูท้ีป่ระกอบอาชพี มีหนา้ทีก่ารงาน จ  าเป็นจะตอ้งมีบญัชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบรษิัท สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่ม่สามารถใชย้ืน่แทนบญัชีส่วนตวัได ้ซ่ึงหากมีแตบ่ญัชีบรษิัท เจา้หนา้ทีอ่าจปฏิเสธการรบัยืน่

ได ้** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา  

หรอืเดินทางพรอ้มบิดา หรอื มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ท่ี

ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือ

เดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือดเทา่นั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี่ 

, นอ้ง , สามี , ภรรยา สามารถอา้งอิงไดจ้ากทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส จ  าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และ

จ  าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงัน้ี ** 

- หนังสือรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจา้ของบญัชี (ผู ้

รบัรอง) ยืนยนัรบัรองใหก้บัผูถู้กรบัรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า ** โดยสะกด 

ชื่อ-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  



 

 
 
 
 

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นั้น อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า ** 

** จ  าเป็นตอ้งใชท้ั้งผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏิเสธ

การรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเทา่นั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบญัชี

เดียวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

แผนทีก่ารเดินทาง เพือ่ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวีเดน 

สถานทีย่ืน่ค  ารอ้งวีซ่า : ศนูยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ชั้น 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้รี 1 ชัว่โมง  

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงท่ี สถานีนานา ทางออกที ่3 เป็นการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด 

ซอย สุขมุวิท 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามือ สงัเกตไดง้่าย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบื้ องตน้ เพือ่ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเกน้ ประเทศสวีเดน 

1. ชือ่ - นามสกุล ปัจจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

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

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอายุ ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูปั่จจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ .......................... อีเมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

11. ชื่อสถานทีท่  างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ ......................... อีเมลล ์......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้บั     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

   ตวัผูส้มคัรเอง 

   มีผูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

 



 

 
 
 
 

** ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอียด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเทา่นั้น ทางบรษิัทเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นั้น ** 

 

 


