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22.00 น. พร้อมกนัที่ 

โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอนิใหแ้กทุ่กทา่น 

 

 

01.20 น. ออกเดนิทางสู ่  (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.40 น. เดนิทางถงึ  น าคณะผา่นพธิีตรวจคนเขา้

เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ย พบการตอ้นรบัอยา่งอบอุน่จากเจา้หน้าที ่(**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเดนมาร์กชา้

กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ช ั่วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

จากนัน้ น าท่านชม  ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นของขวญัแก่กรุง

โคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้่อต ัง้บรษิทัเบียร์คาร์ลสเบร์ิก ในปี ค.ศ. 1909 ซึง่มี

ความประทบัใจในบลัเลต์เรือ่ง เงือกน้อยผจญภยั เมือ่รูปปั้นแล้วเสร็จถูกน าไปตดิต ัง้ต ัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 

ค.ศ. 1913 รูปปั้นน้ีมีน ้าหนกัประมาณ 175 ก.ก. มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ต ั้งอยู่ที่

สวนสาธารณะรมิอา่วโคเปนเฮเกน บนกอ้นหนิบรเิวณทา่เรือนูฮาฟน์ 

 

 

 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ                 

                     (-/-/-) 

 

วนัทีส่อง สนามบนินานาชาตโิคเปนเฮเกน คาสท์รพั • รูปปั้นนางเงือกน้อย • น ้าพุเกฟิออน • พระราชวงัอา

มาเลียนบอร์ก • ท่าเรือนูฮาวน์ • เรือส าราญ DFDS Scandinavian Seaways  

                      (-/กลางวนั/เย็น) 
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ที่น่ีเป็นสถานทีย่อดฮติที่ถูกถ่ายภาพมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนกัท่องเทีย่วมากกว่า 1 

ล้านคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคูก่บัรูปปั้น The Little Mermaid และถ้าเรามาถงึโคเปนเฮเกนท ัง้ทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม  เป็นรูปปั้นของเทพีนอร์ดกิเกฟิออนทีก่ าลงัลากจูง

ววักระทงิ 4 ตวั ตามต านานโบราณของนอร์ส (Norse Mythology) กล่าวว่า เทพีเกฟิออนให้บุตรชาย

ท ัง้สี ่แปลงกายเป็นววั แล้วไถกลบทะเล เทพีนอร์ดกิเกฟิออนท าการไถคราดเพือ่ให้เกดิเป็นประเทศเดน

มาร์ค รูปปั้นสรา้งขึน้ในโอกาสทีโ่รงผลติเบียร์คาร์ลส์เบร์ิก อายุครบ 50 ปี ในปี ค.ศ.1897 ออกแบบโดย 

อนัเดอร์ส บุนด์การ์ด (Anders Bundgaard) ศิลปินชาวเดนมาร์ก น ้าพุแห่งน้ียงัเป็นบ่ออธิษฐาน

ศกัดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นนิยมไปโยนเหรียญขอพรดว้ย 
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จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั  เป็นพระราชวงัฤดู

หนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก เริ่มก่อสร้างต ัง้แต่ปี ค.ศ.1750 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก 

Nicolai Eigtved พระราชวงัต ัง้อยู่รมิน ้าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษ

ที ่18 เพือ่เฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นทีพ่ านกัของเหลา่

ราชวงศ์ 4 ครอบครวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่  ถูกสรา้งขึน้โดยพระเจา้ครสิเตียนที ่5 แหง่เดนมาร์ก 

King Christian V ระหวา่งปี ค.ศ. 1670 - 1675 ขดุโดยเชลยศกึชาวสวีเดนจากสงคราม ดาโน-สวีเดน 

หรือเดนมาร์กเรียกวา่สงครามคาร์ล กุสตาฟ เป็นความขดัแยง้ระหวา่งสวีเดนและเดนมาร์ก-นอร์เวย์ พระ

เจ้าเฟรเดอริกที ่5 ทรงรบัส ั่งให้สรา้งท่าเรือใกล้ๆ ตวัเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายตอ่การขนย้ายสนิคา้ 

และใช้เป็นทา่เรือพาณิชย์ส าหรบัเรือจากท ั่วทุกมุมโลกมาเทียบทา่ ปจัจุบนัท่าเรือน้ีเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร

ชือ่ดงั ผบั และบาร์มากมาย ตกึอาคารถูกทาดว้ยสสีนัสดใส 



BT-SNV33_TG 

 

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่ เพือ่ท าการเช็คอนิ  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรบัคา้ง 1 คนืเพือ่ความสะดวกสบาย) 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย 

รา้นอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอืน่ๆ 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ดทางเรือจะจดัเตรียมเมนูอาหารขึน้อยูแ่ตล่ะฤดกูาล*** 

ทีพ่กั  DFDS Scandinavian Seaways หอ้งแบบมหีน้าตา่งเตยีงคู ่

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

09.45 น. เดนิทางถงึ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่  เป็นพพิธิภณัฑ์ทีบ่อก

เล่าเรื่องราวของการส ารวจข ัว้โลกของนอร์เวย์ ภายในจะมีเรือเฟรมเรือไม้ที่ใช้เดนิทางส ารวจข ัว้โลก

เหนือและข ัว้โลกใต้ และเรือ่งราวการผจญภยัส ารวจข ัว้โลกของเหล่านกัส ารวจชาวสแกนดเินเวียในยุค

บกุเบกิ 

วนัทีส่าม ท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ • พิพิธภณัฑ์เรือแฟรมโพลาร์ • สวนประตมิากรรมวกิเกอร์

แลนด์  • ลานกระโดดสกีโฮลเมนโคเลน              (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 

จากนั้นชม  ต ัง้อยู่ในอุทยานฟร็อก

เนอร์ Frogner เป็นสวนประตมิากรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดดเดน่ไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหนิและรูป

หล่อส าริดจ านวนมากกว่า 200 ชิ้นงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานท ั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav 

Vigeland เพียงคนเดยีว แสดงใหเ้ห็นถงึความทุม่เทของตวัศลิปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสรา้ง

รวม 22 ปีเลยทีเดยีว ประตมิากรรมทีท่ าดว้ยทองสมัฤทธิ ์หนิแกรนิต และเหล็กหลอ่ รวมถงึประตมิากรรม

ชือ่ดงั คอื เด็กน้อยโมโห (The Angry Boy),  เสาโมโนลทิ (The Monolith) และ วงลอ้แหง่ชีวติ (The 

Wheel of Life) 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั  เนิน

กระโดดสกีขนาดใหญ่ แท่นกระโดดทีสู่งถึง 60 เมตร ที่สามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 30,000 คน  และยงั

ไดร้บัรองมาตรฐานจาก สหพนัธ์สกีนานาชาต ิ(FIS) เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัการแขง่ขนัสกีในชว่งเทศกาล 

ซึง่ลานกระโดดสกีแหง่น้ีถูกใช้ในการแขง่ขนั สกี (Holmenkollen Ski Festival) ต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1892 

และในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ใช้แข่งขนัสกีระดบัโลก (FIS Ski Jumping 

World Cup) 

 

 



BT-SNV33_TG 
 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั  Radisson Blu Hotel, Alna Oslo หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านอสิระชอปป้ิง ณ 
 แหล่งช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของนอร์เวย์ ต ัง้อยู่กลางกรุงออสโล มีสนิค้า
ทุกสิง่อยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญัทีน่่า
ซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑ์จากขนสตัว์ น ้ามนัปลา เนย
แข็งเทียนไข และของทีร่ะลกึพื้นบา้นของนอร์เวย์ 
จะมีการลดราคาสินค้าปีละ 2 คร ั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพ ัน ธ์  และเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคมไดแ้ก ่ซึง่ลดสงูถงึ 50-70 % 

 

 

นอกจากน้ีสุดสายปลายถนนแห่งน้ีท่านสามารถ
ถ่ายรูปกบั 

พระราชวงัสุดยิง่ใหญ่อายุเกือบ 200 ปี 
เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1824 เสร็จสมบรูณ์วนัที ่26 เดอืนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 ระยะเววลา 25 ปี 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่ ถนนคนเดนิคาร์ลโจฮนั • พระราชวงัหลวงออสโล • คาร์ลสตาด ประเทศสวีเดน              

                    (เช้า/-/เย็น) 
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่  ประเทศสวีเดน (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 

ช.ม.) เมืองเล็กๆต ัง้อยู่รมิทะเลสาบแวเนร์น ทางตอนใตข้องประเทศสวีเดน อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม 

ประเทศสวีเดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เป็นเมอืงทีข่ึน้ชือ่วา่เป็นเมืองแหง่การศกึษา เนื่องจาก

เป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัคาร์ลสตดั 

 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  Scandic Winn, Karlstad หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1.20 ช.ม.) ต ัง้อยู่บน

ฝั่ งตะวนัออกของทะเลสาบเยลมาเรน ในอดีตเป็นเมืองที่รุ่งเรื่องในด้านการค้า และเป็นศูนย์กลางด้าน

ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของสวีเดน จากนนั้นน าท่านชม 

 เป็นป้อมปราการปราสาทยุคกลาง สร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลงัของศตวรรษที่ 13 ในส่วนของ

หอคอยถูกเพิม่เขา้มาในศตวรรษที ่14 เพือ่สรา้งฐานทีม่ ั่นทีใ่หญ่ขึน้ ปราสาทไดร้บัการขยายในรชัสมยั

ของราชวงศ์วาซาระหวา่งปี ค.ศ. 1573-1627 ตามถาปตัยกรรมยุคเรอเนซองส์ 

วนัทีห่้า เมืองคาร์ลสตาด • เมืองโอเรโบร • ปราสาทโอเรโบร • สต็อกโฮล์ม • เนินเขาฟยลักาทนั •  สะพาน

มงกุฎแห่งกรุงสต็อคโฮล์ม                 (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.30 ช.ม.)  เป็น

เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ะเป็นพื้นที่เขตนครที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศและในภูมิภาค

สแกนดเินเวีย เป็นศูนย์กลางดา้นวฒันธรรม สือ่ การเมือง และเศรษฐกจิ น าท่านสูจุ่ดชมววิ 

จุดชมววิทีด่ทีีส่ดุ สามารถมองเห็นทวิทศัน์ตวัเมอืงของสต็อกโฮล์มไดอ้ยา่งด ี

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม  ประดบัด้วย Royal 

crown มงกุฎสีทองอร่ามกลางสะพาน ตวัสะพานมีความยาว 165 เมตร กว้าง 9.5 เมตร ประกอบด้วย

ถนนกวา้ง 5.5 เมตร ขนาบขา้งดว้ยทางเดนิ 2 เมตร และม ี5 ซุม้ เป็นสะพานเหล็กหลอมแหง่แรกทีส่รา้ง

ขึน้ในสวีเดน ผลิตโดยบริษทั Motala Verkstad ในปี ค.ศ. 1861 เป็นบริษทั วิศวกรรมที่เก่าแก่ทีสุ่ด

ในสวีเดน 
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เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั  Scandic Infra City, Stockholm หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม  เป็น ใช้เวลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนิกชือ่ดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลงัคาด้วย

หนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 ในภายในอาคาร มีโถงส าหรบัจดัพธิีการ งานประชุม และงาน

สงัสรรค์ตา่งๆ ซึง่ทุกวนัน้ียงัมกีารใช้งานจดัประชุมงานส าคญัๆอยูต่ลอด และทุกๆ วนัที ่10 ธนัวาคมของ

ทุกปี จะมพีธิีเล้ียงรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดนิที่สวยที่สุดในโลก 

เสมือนเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะใตด้นิทีใ่หญ่ และยาวทีสุ่ดในโลก เปิดให้บรกิารในปี ค.ศ. 1950 ปจัจุบนัมี

วนัทีห่ก ศาลาว่าการสต็อคโฮล์ม • รถไฟใต้ดนิสต็อกโฮล์ม • พระราชวงัหลวงสต็อคโฮล์ม • ย่านเมืองเก่า

แกมล่าสแตน                       (เช้า/กลางวนั/-) 
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จ านวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใตด้นิ 47 สถานี และยกระดบั 53 สถานี มจี านวน 10 เสน้ทาง จดัเป็น

กลุม่สาย 3 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่สายสนี ้าเงนิ แดง และเขยีว มรีะยะทางยาวกวา่ 110 กโิลเมตรเลยทีเดยีว ซึง่

แตล่ะสถานี จะมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ มธีีมโดยเฉพาะ ตกแตง่ดว้ยสสีนัสดใส ลวดลายสวยงาม ท ัง้สวย ท ัง้

น่าตืน่ตาตืน่ใจ ถูกสรา้งสรรค์โดยศลิปินกวา่ 150 คน 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 

น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั   บรเิวณแถบพระราชวงั มตีรอกซอกซอยตา่ง 

ๆ เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ไมว่า่จะเป็นรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นของขายทีร่ะลกึ 

 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอปป้ิง  จตัรุสัใจกลางเมอืง

เก่าแก่และล ้าคา่ทางประวตัศิาสตร์อยูม่าต ัง้แตศ่ตวรรษที ่13  และยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของพระราชวงัหลวง

ของสต็อคโฮล์ม เต็มไปด้วยรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นค้าของฝาก สตูดโิอ แกลเลอรี่ และพิพิธภณัฑ์ 

รวมท ัง้พพิธิภณัฑ์รางวลัโนเบลและพพิธิภณัฑ์ไปรษณีย์ 
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ค ่า อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ทีพ่กั  Scandic Infra City, Stockholm หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม  เป็นพพิธิภณัฑ์การเดนิเรือในสต็อกโฮล์ม แสดงซากเรือ

รบวาซา ทีเ่กือบจะคงสภาพเดมิท ัง้หมด เรือสรา้งถูกขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่17 และอบัปางในการเดนิเรือ

คร ัง้แรกในปี ค.ศ. 1628 เรือรบวาซาใชร้ะยะเวลาในการสรา้งกวา่ 1 ปี มกีารตดิต ัง้อาวุธปืนใหญส่มัฤทธิ ์

ทีอ่อกแบบพเิศษเพื่อเรือรบล าน้ี ไมว่่าจะเป็น งานแกะสลกัขนาดใหญ่ตราแผน่ดนิทีใ่ช้ประดบัส่วนของ

ทา้ยเรือทีส่วยงามปราณีต หวัเรือแกะสลกัเป็นรูปสงิห์ น ้าหนกัถงึ 450 กโิลกรมั มนี ้าหนกัโดยรวมมากถงึ 

1,200 ตนั สง่ผลใหเ้รือจมลงภายในไมก่ีน่าที และถูกทิง้ใหจ้มอยูใ่ตท้ะเลบอลตกินานถงึ 333 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด พพิธิภณัฑ์เรือวาซา • พระราชวงัดร็อตนิงฮ็อล์ม • เมืองซกิทูน่า    

                   (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่   ซึ่งค าว่าดร็อตนิง 

(drottning) แปลวา่ราชนีิ และโฮล์ม (holm) แปลวา่เกาะ ดงันัน้ชือ่ดร็อตนิงโฮล์มจงึหมายความวา่เกาะ

ของราชินี ต ัง้อยู่บนเกาะโลเวิน (Lovön) อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองสตอกโฮล์มประมาณ 20 นาที ที่

ประทบัของราชวงศ์สวีเดน พระราชวงัในสมยัศตวรรษที่ 17 สร้างขึ้นในช่วงต้นปี ค.ศ. 1600 เป็น

สถาปตัยกรรมแบบนีโอคลาสสกิแบบฝร ั่งเศสและฮอลนัดา และถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโก (UNESCO) ในปี 1991 

 

อิสระให้ท่านเดินชมสวนสไตล์บารอกขนาดใหญ่บริเวณด้านหลงัพระราชวงั จะเจอกบั 

 เป็นอีกสิง่ก่อสรา้งที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม ถูกสรา้งขึน้มาต ัง้แต่ปี 1782 และจะมี 

 สรา้งขึน้ต ัง้แต่ปี 1753 โดยจกัรพรรดอิดอล์ฟ เฟรดริก (Adolf Fredrik) 

กษตัรย์ิสวีเดนชว่งปี 1751 - 1771 โดยเป็นของขวญัแตง่งานทีม่อบใหก้บัราชนีิโลวซิา อลุรกิา (Lovisa 

Ulrika) 
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น าท่านเดินทางสู่  เมืองแห่งน้ีปัจจุบนัเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่มากด้วยความ

ยิง่ใหญ่ทางประวตัศิาสตร์ เพราะเมืองซกิทูน่า เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประวตัศิาสตร์สวีเดน ได้รบั

ฉายาวา่ City of Kings, Home of Vikings เมอืงของกษตัรย์ิ บา้นของไวกิง้ ใจกลางเมอืงเป็นสไตล์ยุค

กลาง มีซากปรกัหกัพงัของโบสถ์เก่าแก่ และถนนสายหลกัเก่า (Stora gatan) และมีรา้นอาหาร คาเฟ่ 

และรา้นค้าเล็กๆ ซึ่งเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนิยมส าหรบันกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อสิระให้ท่านไดเ้ดนิ

เลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั 

 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั  Scandic Infra City, Stockholm หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั) 
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เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่  เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ มีเวลาใหท้า่นไดท้ า 

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่  (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

09.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิลื้ม 

******************************************************* 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตุสุดวิสยัต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในว ันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิด

ปรบัปรุง หรืออาจท าการจองไมไ่ดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิร์มกอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่น้ี โดยทางบรษิทัฯ

จะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้

ทา่นทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนกอ่นเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 
ปีพกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 
ปีพกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น(เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

3 – 11 ธนัวาคม 2565 25+1 96,999 96,999 95,999 +12,999 

 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

กรณีทีม่ตี ั๋วเครือ่งบนิแลว้หกัออกจากคา่ทวัร์ 15,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัร์คนไทย *** 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ั๋วเครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่ีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

วนัทีแ่ปด สนามบนิสต็อกโฮล์ม อาร์ลนัดา                       (เช้า/-/-) 

 

วนัทีเ่กา้ สุวรรณภมูฯิ กรุงเทพ               (-/-/-)   
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 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20  กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ท ัง้น้ีหากสายการบนิมีการแจ้งเปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช ั่วโมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วีซา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรือไมก็่ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงนิให้ท่าน 4,000 บาท 

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปญัหาสุขภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่มไ่ด้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ช้าของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏเิสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ัง้ที่เมืองไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

**ทปิหวัหน้าทวัร์/ไกด์ทอ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 50,000 บาท สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทาง

ไมน้่อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถือว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 45 

วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ท ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 
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กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวีซา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปน้ี 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและคา่ด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมใดๆท ัง้สิน้แมว้่าจะ ผา่น

หรือไมผ่า่นการพจิารณา  

 คา่มดัจ าต ั๋วเครื่องบนิ หรือต ั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วีซ่า ซึง่ต ั๋วเป็นเอกสารที่ส าคญัในการยืน่วีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต ั๋วเครื่องบนิถ้าออกต ั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่าน

ตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถ้ายงัไม ่ออก

ต ั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าต ั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวีซา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัที ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

 ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือ ตา่งประเทศ 

และจะส ารองต ั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่

รบัผดิชอบคา่ใช้จ่ายในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษทั ฉะนัน้ ท่าน

ควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ตอ่เมือ่ในคณะมีผูส้ ารองทีน่ ั่งครบ 10 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทาง

สถานทูต เน่ืองจากบรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุป๊ในการยืน่วีซา่ อาท ิต ั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดร้บั การ

ยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วีซ่า

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วีซ่าเดีย่ว ซึง่ทาง 

ท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทั 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 
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 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษทัท ัวร์เป็นผู้

ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน 

ตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วีซา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่ริษทัฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไมผ่่านการพจิารณาวีซ่าไดค้รบ 10 ท่าน ทาง

บริษทัฯยินดีคืนเงนิให้ท ัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายท ัง้หมดที่เกิดขึน้จริง โดยทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกต ั๋วภายใน เช่น (ต ั๋วเครือ่งบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อน

ท าการออกต ั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต ั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร์ท ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทีทอ่งเทีย่ว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น 

บรษิทัฯขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีง

ใหญก่บัเตยีงพบัเสรมิ หรือไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละช ัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภูมติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนั

เหลา่น้ี ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งใหท้า่นทราบลว่งหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอน

กอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
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 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเทา่นัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือ

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เที่ยวบนิ เวลาบนิ , การประท้วง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมือง

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้เกิด

จากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 ต ั๋วเครื่องบนิเป็นต ั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหน้าปจัจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 
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** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯที่ไดร้ะบใุนรายการทวัร์ท ัง้หมด 

ในการยืน่วีซา่ทางสถานทูตจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวีซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาใช้ได ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต         

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วีซา่ 
เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ ในสว่นทีเ่ป็นส าเนาผูส้มคัร 
ไมต่อ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี 

 
1.1 หนงัสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั จะตอ้งเหลืออายุการใชง้าน

เดนิทางไป และกลบัไมน้่อยกวา่ 180 วนั และมหีน้าวา่ง 2 หน้า (ส าหรบัวีซา่สติก๊เกอร์) พรอ้มส าเนาหน้าหนงัสือ

เดนิทาง 2 ชุด  

 
***ส าหรบัหนงัสือเดนิทาง ตอ้งใช้เป็นหนงัสือเดนิทางบุคคลท ั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ 

ห้ามใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (สีน ้าเงนิ) หนงัสือเดนิทางทูต (สีแดง) หรืออืน่ๆ ที่นอกเหนือจากหนงัสือเดนิทางบุคคล

ท ั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

1.2 หนงัสือเดนิทางเล่มเก่าตวัจรงิ ถา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ระยะเวลาไมเ่กนิ3 ปี  

ตวัอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น 

1. หนงัสอืเดนิทาง 
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รูปถา่ยส ีขนาด 3.5X4.5 cm 2 รูป ทีม่พีื้นหลงัสขีาว (ไมเ่กนิ 6 เดอืน) หา้มซ า้กบัรูปถา่ยทีเ่คยท าวีซา่ ภาพ

ใบหน้าตอ้งชดัเจน ไมใ่สห่มวก,ไมใ่สแ่วน่และคอนแท็คเลนส์,ไมย่ิม้เห็นฟนั และหา้มตกแตง่ภาพใดๆท ัง้สิน้       

ความยาวของใบหน้าต ัง้แตศ่ีรษะจรดคาง  
อยูร่ะหวา่ง 3-3.5 เซนตเิมตร 
ความกวา้งของใบหน้า  
2.5 แตไ่มเ่กนิ 3 เซนตเิมตร 

ตวัอยา่งขนาดรูปถา่ยทีต่รงตามสถานทูตก าหนด 

 
 

 

3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
3.2 หากออกคา่ใชจ้า่ยใหค้นในครอบครวัตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบ้คุคลนัน้ๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงนิชือ่และนามสกุลตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอร์ต และตอ้งขอจากธนาคารไม่
เกนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วีซา่ 

**หมายเหต*ุ* ผูส้มคัรควรเลือกใชบ้ญัชีออมทรพัย์ทีม่เีงนิอยูใ่นบญัชีไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทขึน้ไป 
3.3 ปรบัสมดุบญัชีธนาคารตวัจรงิ และเตรียมไปในวนัทีย่ืน่วีซา่ 

***ในกรณีทีถ่ือพาสปอร์ต สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนกัเรียน นกัศกึษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 

ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่ือพาสปอร์ตตา่งชาตดิว้ย***  

2. รูปถา่ยส ี

 

3. หลกัฐานการเงนิ 
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4.1 ส าหรบัเจา้ของกจิการ  

ตอ้งมีส าเนาหนงัสอืรบัรองทะเบยีนพาณิชย์  ส าเนาทะเบยีนการคา้ หรือ ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั(อายุไมเ่กนิ 
3 เดอืน) ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4.2 ส าหรบัทา่นทีท่ างานบรษิทั กรุณาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใสช่ือ่ของสถานฑตู 
ตอ้งระบวุนัลาใหค้รอบคลุมตลอดช่วงการทอ่งเทีย่ว ต าแหน่ง และอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั (ระยะเวลาของ
หนงัสอืรบัรองตอ้งไมเ่กนิ 1 เดอืน) ตอ้งมตีราแสตมป์จากบรษิทัและเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

4.3 ส าหรบันกัเรียน หรือนกัศกึษา 
ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ปจัจุบนัก าลงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาเอกสารตอ้งระบุ

เป็นภาษาองักฤษ 

 

 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 สตูบิตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

 ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

 ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 

 ตวัอยา่ง Bank Statement ทีผู่ส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร ตวัอยา่ง Bank Guarantee ทีผู่ส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการท างาน 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี 
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6.1 สตูบิตัรฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 
6.2 กรณีเดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งยืน่หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา  
6.3 กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา หรือเดนิทางไปกบับดิา มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะตอ้งขอ

จดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา หรือมารดา ผูไ้มไ่ดเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ความจ านงเพือ่

อนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึ่งได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอ หรือเขต โดยมนีายอ าเภอ 

หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และลงตราประทบัจากราชการอยา่งถูกตอ้งฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

 

ในการยืน่วีซา่ทางสถานทูตจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวีซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาใช้ได ้ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ไมน้่อยกวา่  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการพิจารณาใดๆท ัง้สิ้น  

บรษิทัเป็นเพียงตวัแทนทีค่อยอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซา่เทา่นัน้ ขอ้มลูและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจรงิความ

บดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีที ่VISA ไมผ่า่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลค ารอ้งขอยืน่วีซา่ (โปรดระบขุอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทุกขอ้ เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซา่ ***** 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วีซา่ 

1.) ขอ้มูลเกีย่วกบัหนงัสือเดนิทางของผูเ้ดนิทาง  

       ชือ่และนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชือ่และนามสกุลเกา่(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ชือ่และนามสกุล (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

      

      วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทาง และครอบครวั 
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ทีอ่ยูป่จัจุบนั(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   

________________________________________________________________ 

โทรศพัท์มอืถือ  _______________________________    E-mail :   

_______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส  สมรสไมไ่ดจ้ดทะเบยีน 

 หยา่          หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ทา่นสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคูส่มรส 

ชือ่และนามสกุลคูส่มรส (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคูส่มรส   ________________________ 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถา้ก าลงัศกึษาอยู ่ใหล้งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลงรายละเอยีด

อืน่ๆ ลงในชอ่งวา่ง 

3.1) ชือ่บรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________

__________ 

3.2) ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________

__________ 

3.3) งานปจัจุบนัท าอาชีพ โปรดระบตุ าแหน่ง (ระบเุป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

_________________________________________________________________________

__________ 

3.4) เบอร์โทรศพัท์ทีท่ างาน หรือเบอร์โทรศพัท์สถาบนัทีท่า่นก าลงัศกึษาอยู ่ 

_______________________________ 

 

       4.)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

4.1) ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ในกลุม่เชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

 มวีนัทีอ่อกวีซา่ และวนัทีห่มดอายุวีซา่ ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่า่นเคยเดนิทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 
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ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวีซา่  ___________________วนัหมดอายุวีซา่  

___________________ 

 

 ไมเ่คยมวีีซา่เชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ โปรดระบวุนัทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ  

                      ไดจ้ากหน้าวีซา่เชงเกน้ลา่สดุทีท่า่นเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมือลา่สุด  ___________________ 

5.) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  

ออกคา่ใชจ้า่ยเอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้  ระบชุือ่   ความสมัพนัธ์   


