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วันท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  
(-/-/-) 

21.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก 
ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้
การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง 

 
วันท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อค

โฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมือง
สต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์   (-/L/D) 

01.10 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Thai 
Airways เที่ยวบินที่ TG960 (เท่ียวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาร์ลนัดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน  

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน (Sweden) 
เป็นเมืองหลวงที่งดงามที่สุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทั้งหมด จนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเล
บอลติก” ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 
(Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ํา ทําให้เมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมือง
หลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก  
นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพื่อบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมุมที่
สวยที่สุดชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลตกิ  
นําท่าน ผ่านชม สถานที่สําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง (Medieval Museum), มหาวิหารแห่งเมืองสต็อค
โฮล์ม (The Cathedral of Stockholm) และ โอเปร่า เฮ้าส์ (Opera Houses) เป็นต้น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 นําท่าน เข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อค

โฮล์ม (City Hall of Stockholm) ที่ใช้
เวลาสร้างนานถึง 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 
1923 ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของ
ประเทศสวีเดน ช่ือ เรกนาร์ ออสต์เบิร์ก 
(Ragnar Ostberg) สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 
ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค 
ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก
ปราสาทสไตล์เรอเนสซองค์ของประเทศ
อิตาลี จึงได้ออกแบบให้ศาลาว่าการเมือง
แห่งนี้มีลานกลางเพิ่มเข้ามาสองลานคือ 
บอร์การ์การ์เด้น (Borgargarden) และ บลูฮอลล์ (Blue Hall) ในทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะ
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มีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน ห้องโถงใหญ่โกลเด้น ฮอลล์ (Golden Hall 
Room) ที่ประดับประดาด้วยหินโมเสคแก้วและทองคํากว่า 18 ล้านช้ิน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
ประเทศสวีเดนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1920 ภาพ “ราชินีแห่งทะเลสาบมาลาเร็น” คือ
ภาพจําลองของเมืองสต็อคโฮลม์โดยเป็นรูปสตรีนั่งอยู่บนบัลลังก์ บริเวณด้านข้างท่านจะได้พบกับรูปปั้นอาคารที่
น่าสนใจอีกมากมายทั่วโลก ภายในประกอบด้วย ห้องประชุมสภาเมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm City 
Council Meeting Room) คือ สถานที่จัดประชุมของสมาชิกสภาเมอืงสต็อคโฮล์ม 101 ท่าน เดอะวอลท์ออฟ
เดอะฮันเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยู่ที่ด้านล่างของหอคอยสูง 106 เมตร บริเวณเพดาน
ประกอบด้วยช่องเก็บของเล็กๆ 100 ช่อง ผนังในห้องรูปไข่ (Wall in the Oval Room) ตกแต่งด้วยผ้าม่านที่
ทอข้ึนมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 ในเมืองโบเวส ์ประเทศฝรั่งเศส และเพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณวัตถุเหล่านี้ 
จึงห้ามไม่ให้มีการใช้แผลชถ่ายภาพในห้องนี้ และในวันเสาร์จะมีการจัดงานแต่งงานข้ึนที่นี่ ปริ้นซ์แกลลอรี่ 
(Prince Gallery) ท่านสามารถรับชมทิวทัศน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝั่งของเมืองสต็อคโฮล์มได้ ส่วน
อีกดา้นของห้องท่านจะได้พบภาพแบบเดียวกันจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของเจ้าชายยูเจน ภายในมีเสาสีดําทําจาก
หินไดอะเบส ส่วนบริเวณช่องหน้าต่างที่หันเข้าหาผืนน้ําจะมีประติมากรรมนูนรูปตัวละครชายหญิงจากตํานาน
คลาสสิคของชาวนอร์ดิกอยู่ ห้องทรีคราวน์แชมเบอร์ (The Three Crown Chamber Room) ท่านจะได้
สัมผัสกับความพลิ้วไหวของเส้นไหมและเส้นใยสีเงินที่งดงามบนผนังนอกจากนี้บนผนังด้านหนึ่งยังมีภาพวาดฝา
ผนังรูปทิวทัศน์ของเมืองสต็อคโฮล์มประดับอยู่ ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึงให้กับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบรอ้ยแล้วท้ังหมด ** 
นําท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ข้ึนมาในศตวรรษที่ 17 
เนื่องจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลัก
นับร้อยช้ิน เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใน
พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วย
นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือ
ลํานี้  9 นิทรรศการ ยังมี
ภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา 
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวให้
ค ว าม ส น ใจ ม าก ที่ สุ ด  ใ น
บรรดาพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดแถบ
สแกนดิเนเวีย ** รอบของ
การเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระ
ล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Best Western Jarva Stockholm, Stockholm, Sweden หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมือง
คาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจํา เมืองคาร์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่                                                   
(B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด
ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่
มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปตัยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกับเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ที่เรียงรายไป
ด้วยร้านกาแฟ ร้านหนังสือ และยังเป็นที่ตั้งของ ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) เป็นที่ประทับ
อย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดน เป็นหนึ่งในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมด
ของทวีปยุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีห้องต่างๆ รวมกัน 
608 ห้อง ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ในบรรดาห้องต่างๆส่วนที่เป็นจดุเด่น ได้แก่ ห้องพระคลัง
วิหารหลวง ห้องโถงว่าการของรัฐ ห้องพักของขุนนาง ลําดับตา่งๆ และ พิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟที่ 3 ชม
การผลัดเปลี่ยนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะเกิดข้ึนในเวลาก่อนเที่ยงของทุกวัน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆ
ของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ 
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl 
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IX) ในปี ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ผ่านชม โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด 
(Cathedral of Karlstad), จัตุรัสใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจําเมืองคาร์ลสตัด (City 
Hall of Karlstad) และ สะพานหินเก่าแก่ (Ancient Stone Bridge) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก Best Western Gustaf Froding Hotel & Konferens, Karlstad, Sweden หรือ
เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันท่ีสี่ เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอล

เมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา                        
             (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศ
นอร์เวย์ (Norway) ไดถู้กสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ที่ผ่านมานี ้ครั้งสมัยที่ประเทศนอร์เวย์อยูใ่นอารักขาของ
ประเทศเดนมาร์กนั้น ประเทศนอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้ง จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมืองเบอร์เก้น 
จนกระทั่งย้ายมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่
ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฮร์ 
เมืองออสโลเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด 
ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ เป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อันหาชมไดย้าก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  อุ ทย านฟร อก เนอ ร์ 
(Vigeland Sculpture Park, Frogner 
Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์
ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการ
แกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คน
รุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรง
ใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักช้ิน
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โบว์แดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานที่แข่งขันกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาวที่ปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช้เป็นสถานที่ชุมนุมแข่งขันของนักเล่นสกีทั้งโลกที่นี่ สามารถจุ
ผู้เข้าร่วมได้เกือบหนึ่งแสนคน  
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งนัด
พบปะ ที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย์ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลาง
เมืองออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างที่ท่านปรารถนาให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของขวัญ สินค้าที่มีช่ือเสียงมากที่สุด 
คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) 
ตุ๊กตาพื้นบ้านของประเทศนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น บริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญไม่
ว่าจะเป็น พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและ อาคารรัฐสภา 
(Parliament Building) เป็นต้น 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 
 นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรือเทียบเท่า 
** คําแนะนํา ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนบนเรือสําราญ 1 คืน 
(ในคืนวันพรุ่งน้ี) เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน ** 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีห้า เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศ
นอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  
           (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสําคัญของเหลา่นักรบไวกิ้งเมื่อครัง้
ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆเมือง
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ออสโล ฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตํานาน
ของชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่งที่สาํคัญที่สดุ เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทําการค้า และออกสํารวจหา
ดินแดนใหม่ๆ จนมีคํากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุง่เรอืงที่สดุ ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้ว
ท้ังหมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสําราญ เพื่อ ล่องเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ 
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to 
Copenhagen, Denmark) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้องซาวน่า, สปา, โรง
ภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ่งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน  
** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนบนเรือสําราญ 1 คืน เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน ** 

......... น. นําท่านเดินทางสู่  เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผ่านน่านน้ํา
สแกนดิเนเวีย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร บนเรือสําราญ DFDS พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตล์สแกนดิเนเวียน 
 นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก บนเรือสําราญ DFDS ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือ
เทียบเท่า  
** กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือ
ตรวจสอบห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระค่าบริการส่วนน้ีทันที
ท่ีห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีท่ีห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไม่ว่ากรณีใดก็
ตาม และทางบริษัทจํา เป็นต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานท่ีกําหนดไว้กับราคาค่าทัวร์ 
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(Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริงกับผู้เดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัท
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ **   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหก เมืองโคเปนเฮเกน - นํ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปป้ันเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังคริสเตียน
บอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดู
ร้ อ น  - ถ น น ส ต ร อ ย เ ก ท  - ศ า ล า ว่ า ก า ร เ มื อ ง โ ค เ ป น เ ฮ เ ก น                                                                                    
            (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บนเรือสําราญ DFDS 
......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) เป็นเมือง

เก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษที่ 10 และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 
ได้รับฉายาว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า และดินแดนแห่งเทพนิยายรักอมตะ” เมืองนี้เป็นแรงบัลดาลใจและ
หล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน (Hans Christian Andersen) ผู้สร้างสรรค์นิยาย เจ้า
หญิงเงือกน้อย หนูน้อยผู้ขายไม้ขดีไฟ ลูกเป็ดข้ีเหร่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จัก 
นําท่านเดินทางสู่ นํ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นนํ้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คล้ายธาร
น้ําตกที่ไหลริน ซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตํานานเล่าว่าราชินีเกฟิออนได้รับมอบหมายจากเทพ
เจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิ ให้กอบกู้ชาติบ้านเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทั้งสี่ของพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพื่อ
ช่วยกันไถพื้นดินจนกลายเป็นแผ่นดินเมืองเดนมาร์กในปัจจุบัน ต่อมาชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระนาง
และพระโอรสทั้งสี่พระองค์ไว้เพื่อเป็นเกียรตแิละเพื่อเป็นการระลึกถึง 
นําท่านเดินทางสู่ รูปป้ันเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าว
โคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นของขวัญแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล 
จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตัง้บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อง The Little 
Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอ็ดวาร์ด 
อีริกเซน มาปั้นรูปเงือกน้อยน้ี โดยนําแบบใบหน้ามาจากนักเต้นบัลเลต์ช่ือ เอลเลน ไพรซ ์ส่วนร่างกายที่เป็นหญิง
เปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปั้นเงือกน้อยนี้นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 
เมตร น้ําหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได้สัมผัสกับความผ่อนคลาย ฟังเสียง
ร้องของนกนางนวลและชมเรือสําราญที่จอดเทียบท่าอยู่ และที่นี่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมือง โดยใน
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แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้นเงือกน้อยนับเป็นสถานที่ยอดฮิตที่
ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่าน ผ่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอร์กคือ
พระราชวังซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชสันตติวงศ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก 
แต่ ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ทําการรัฐสภา โดยเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวในโลกที่มี 3 หน่วยงาน
ราชการในที่แห่งเดียวกัน นั่นคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ แต่บางส่วนของที่นี่ก็
ยังคงถูกใช้สําหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น ห้องรับแขกของราชวงศ์ เป็นต้น รวมทั้งบางส่วนยังเปิดให้
นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม 
นําท่าน ผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบัน
พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก นอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรม
อันงดงามภายนอกสไตล์ร็อกโคโคแล้ว ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน 
พระราชวังตั้งอยู่ริมน้ําทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระ
การครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นที่พํานักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว หลังจากที่
พระราชวังคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึงได้ขอซื้อพระราชวังแห่งนี้ไว้ 
และได้ย้ายเข้ามาอาศัยต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา กษัตริย์ พระราชินี และบุตรของราชวงศ์ได้อาศัยอยู่ภายในพระราชวัง
แห่งนีท้ั้ง 4 อาคาร ตัง้โดดเด่นเป็นศูนย์กลางที่งดงามมากที่สุดในทวีปยุโรป แม้รูปลักษณ์ภายนอกของพระราชวัง
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ทั้ง 4 มีลักษณะที่เหมือนกัน แต่ภายในพระราชวังแต่ละอาคารได้ถูกตกแต่งต่างกันไปตามรสนิยมของผู้อาศัยเดิม 
แต่ละห้องไดต้กแต่งอย่างหรูหราที่สดุ ปัจจุบนัพระราชวังแห่งนี้ยังคงใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถ
มาร์เกรเธอที่ 2 และราชวงศ์เดนมาร์กอยู่ ซึ่งบางส่วนของพระราชวังเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม และ
ยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื่องแตง่กาย เครื่องประดับอัญมณี สิ่งประดิษฐ์
อื่นๆ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่มีการเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยังมีรูปปั้นขนาดใหญ่
ของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังทั้ง 4 หลัง ซึ่งว่ากันว่า เป็นรูปปั้นทรงม้าที่สวยงามที่สุด
ของโลกอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        นําท่าน ผ่านชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังที่

ตกแต่งด้วยศิลปะแบบดัตช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที ่4 เป็นอีกหนึ่งสถาปตัยกรรมที่พระองค์
ภาคภูมิใจ เพราะนอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยวัตถุที่ล้ําค่า
มากมายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ในบริเวณช้ันใต้ดิน ใช้เป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย ซึ่งในอดีตพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพํานักพักร้อนของเช้ือ
พระวงศ์ในสมัยนั้น ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้งในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศ์
เดนมาร์ก ได้บูรณะข้ึนมาใหม่ให้สวยงามดั่งปัจจุบัน  
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นําท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก 
ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คําว่า “สตรอยก์เยท” ได้ถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของ
ถนนคนเดินแห่งนี้ ซึ่งแปลว่า การเดินเล่น โดยใช้ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ครอบคลุม ถนน 4 สาย
ด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร 
ถนนสตรอยก์เยทถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดรถยนต์ต้ังแต่ปี 1962 แต่ในช่วงแรก เจ้าของกิจการหลายรายไม่
เห็นด้วยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจ แต่ทําให้ทุกวันนี้ผู้คนได้เดินอย่างสนุกและ
สะดวกสบาย ที่นี่คึกคกัไปด้วยผู้คนประมาณแสนคนต่อวัน เรียงรายไปด้วยร้านค้าที่มีคุณภาพ มีตัง้แต่สินค้าราคา
ถูกไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดัง
จากสวิสฯ เป็นต้น มีร้านอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีริมทางที่มาช่วยบรรเลงเพลงให้ความบันเทิงระหว่าง
เดนิเล่น นอกจากนีเ้มืองโคเปนเฮเกน ได้รับการขนานนามจากคนทั่วโลกว่าเป็นเมืองจักรยาน ประชากรเกินครึ่ง
ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เหตุผลสําคัญคือรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง และลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม จึงออกแบบผังเมือง เพื่อรองรับนักปั่นและคนเดิน
เท้า ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด  

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 
 นําคณะเข้าสู่ท่ีพัก Scandic Hotel Hvidovre, Hvidovre, Denmark หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

วันท่ีเจด็ เมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                    
(B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้ท่านมี
เวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 
14.25 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways 

เที่ยวบินที่ TG951 (เท่ียวบินตรง)  
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 
วันท่ีแปด  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
             (-/-/-) 
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 
ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั๋ว 

10 - 17 สิงหาคม 2562 
(12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ / 15 

ส.ค. วันสารทจีน) 

11AUG TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 
16AUG TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

24 - 31 สิงหาคม 2562 25AUG TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 
30AUG TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

07 - 14 กันยายน 2562 08SEP TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 
13SEP TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

14 - 21 กันยายน 2562 15SEP TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 
20SEP TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

21 - 28 กันยายน 2562 22SEP TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 
27SEP TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

07 - 14 ตุลาคม 2562 
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 
9 และ วันออกพรรษ / 14 

ต.ค. วันหยุดชดเชย) 

08OCT TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 
13OCT TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

12 - 19 ตุลาคม 2562 
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 
9 และ วันออกพรรษ / 14 

ต.ค. วันหยุดชดเชย) 

13OCT TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 
18OCT TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 
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19 - 26 ตุลาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

20OCT TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 
25OCT TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1 58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

23 - 30 ตุลาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

24OCT TG960 BKK-ARN 01.10-07.00 
29OCT TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

02 - 09 พฤศจิกายน 2562 03NOV TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 
08NOV TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

16 - 23 พฤศจิกายน 2562 17NOV TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 
22NOV TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

03 - 10 ธันวาคม 2562 
(05 ธ.ค. วนัคล้ายวันเฉลิมฯ 

ร. 9 / 10 ธ.ค. วัน
รัฐธรรมนูญ) 

04DEC TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 
09DEC TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 59,999 59,999 59,999 12,999 45,999 

09 - 16 ธันวาคม 2562 
(10 ธ.ค. วนัรัฐธรรมนูญ) 

10DEC TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 
15DEC TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 58,999 58,999 58,999 12,999 44,999 

27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัสิ้นปี / 01 ม.ค. 

วันขึ้นปใีหม่) 

28DEC TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 
02JAN TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 69,999 69,999 69,999 15,999 55,999 

28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัสิ้นปี / 01 ม.ค. 

วันขึ้นปใีหม่) 

29DEC TG960 BKK-ARN 01.25-06.55 
03JAN TG951 CPH-BKK 13.50-06.20+1 69,999 69,999 69,999 15,999 55,999 

 
** อัตราน้ี ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 
** อัตราน้ี ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

สําหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จําเป็นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพ่ือ ใช้เวลาพิจารณาอยา่งน้อย 15-20 วันทํา
การ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่

สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจําเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
ท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 วันทําการ เป็นอย่างน้อย ในลําดับตอ่ไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือก่อนวัน

เดินทางไม่เพียงพอสําหรับยื่นวีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเง่ือนไข ทุกกรณี ** 
** อัตราค่าบริการ สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 
** หากท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อน

ทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

** อัตราค่าบริการน้ี จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะ

ได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกาํหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไม่
ว่ามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตวัของท่านมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจาก
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ร้านอาหารแตล่ะรา้นจะมีข้อจํากัดเรือ่งของวัตถุดิบ โดยสว่นมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด 
และ บะหมี่กึ่งสาํเร็จรปู เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านมีความประสงค์ท่ีจะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะตอ้งชําระค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมในส่วนน้ีด้วยตนเอง **  
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก่อนทําการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ 
อัพเกรดได ้
 ค่าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเปา๋สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใต้ท้องเครื่องบนิได้ ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก.  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมร่วมทิปคนขับรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน 
Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นสําคัญ 
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อ
คุ้มครองสขุภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณา
สอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
ค่าทิปรวมตลอดการเดนิทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) 
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนน้ีขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทาง
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ถือไปจ่ายในวันท่ียื่นเอกสาร สแกนน้ิว กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าท่ีไปดูแล และ อํานวยความสะดวก
ในวันน้ัน) 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยว กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สว่นน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คที่ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเข้ามาตามลําดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให้ทางบริษัทไม่ได้รับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มี

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ
ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้
นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่า
วันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามจริง
มากกว่ากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่ีเกดิขึ้นจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 
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3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดําเนนิการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตร
โดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดีย่ว (Single) , ห้องพักคูแ่บบ 2 

ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่
คนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 
เตยีงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดข้ึนจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากกว่ากําหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยที่พักเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด

รัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ การยื่นคําร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ 
1. ผู้สมัครทุกท่าน จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคําร้องขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบาง

กรณี) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจํานวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจาก

ทางสถานทูตหรือศูนย์รับคํารอ้งขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาดําเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความจําเป็นต้อง
ใช้หนังสือเดินทางเพื่อกจิธุระสว่นตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจทําให้
ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจําเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 
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ตั้งแต่ข้ันตอนการจอง หรือ ก่อนชําระเงินมัดจํา พร้อมแจ้งวัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะ
ประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดําเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วยอํานวยความสะดวกให้
ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วข้ึน หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากข้ึน  
3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมท้ังหมด ** 
ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั้น  
** สําหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมี
การเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จําเป็นต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงที่ทาง
บริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยืน่วีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจเร็ว
กว่าน้ัน) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตร
โดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนกําหนด แต่วีซ่ายังไม่ดําเนินการ หรือ วีซ่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ (อยู่ในระหว่าง
การพิจารณา) เนื่องจากท่านดําเนินการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีที่ท่านต้องการยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง 
ยังไม่ปดิ อยูร่ะหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน
จําเป็นต้องดําเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายที่สุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับจํานวนผู้สมัคร
ในช่วงนัน้ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจํานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผู้สมัครไดท้ําการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใช้ระหว่างข้ันตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจําเป็นในการใช้เล่มฯเพื่อเดินทาง 
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนงัสือเดินทางกะทันหัน ทําให้ต้องร้องขอหนงัสอื
เดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างข้ันตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทําให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจําเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ 
นั่นหมายถึงจะต้องชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือก่อนเดินทางสําหรับการ
พิจารณาเป็นสําคัญก่อนดําเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมีวัน
คงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ที่วีซ่าเชงเก้นฉบับนั้นๆออก และ
ต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่าน้ันถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจาก
ประเทศใด จะต้องพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยัน
เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนในทุกกรณี เช่น กรณี
ถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซา่ประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยว
เท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดที่
อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพํานักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากําหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับประเทศ
ปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความ
ถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย 
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และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ
ไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ 
อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปน็การถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน
ค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนน้ีเพื่อให้
การยื่นคําร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากข้ึน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสําคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆได้ทั้งสิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุ้มครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการท่ีจําเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีออกจากสํานักงาน
เขต หรือ อําเภอ ท่ีอาศัยอยู่, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง, ใบสําคัญการหย่า กรณีศูนย์รับยื่นคําร้องขอ
วีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารท่ีแปลเรียบร้อย จําเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุล
เท่าน้ัน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเป็นท่ีสุด สําหรับเด็กท่ีอายุต่ํากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 
ลกูค้าจําเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชําระค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีให้ท่านได้ แต่หาก
เอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จําเป็นต้องมีตราประทบั) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลให้ท่านไดต้ามปกติ  

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจําเป็นจะต้อง
เตรียมหลักฐานการจอง ตัว๋เครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพํานักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทาง
ให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจําเป็นจะต้อง
ยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนดัหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอ
วีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทําให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกทั้งหมด  

 
ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่ง

บนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ไดน้ั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในข้ันตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อน
เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหม่ที่ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมเีงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกนั ขอให้ท่านทําความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจาํ
ชาติของแต่ละสายการบินที่กําลังให้บริการท่านอยู ่

 
เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
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2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสอืเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสอื
เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ 
ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในส่วนนี้ 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 

3. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเยน่ต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ 
หน้าวีซา่มาให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่า
ภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให้ต้นทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คู่
ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะนําติดตวัข้ึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกัน
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผกูขาดกับตวัแทนบริษัททีไ่ดร้ับการรับรองอยา่งถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการ
ใช้บริการส่วนใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบาง
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กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิทั้งหมดกบัผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ข้ึน ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่
หนึง่) ท่านจําเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่าน
ถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจําเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลา
นัน้ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็
ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ 
สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือยื่นคําร้องขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ํา
กว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่าน้ัน) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ํากับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / 
หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จําเป็นต้องระบุช่ือ
ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู ่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ

เขียนแนะนําตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี ้อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยืน่เท่านัน้  
3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น
ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่าน้ัน กรณีไม่ถูกต้องเจา้หน้าท่ีอาจ

ปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่าน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่าน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดําเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่น

วีซ่า ** 
** ผู้ท่ีประกอบอาชีพ มีหน้าท่ีการงาน จําเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่

ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 



 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

5. สําเนาทะเบียนบ้าน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดนิทางอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพ่ิมเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  
หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดย
สํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ของบดิา 
และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง 
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกับ บิดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน้า
หนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จา่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกับ มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จา่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- สําเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , น้อง , 
สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จําเป็นต้องแนบสําเนามาด้วย และจาํเป็นต้องยื่น

เอกสารสาํคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่าน้ัน โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) 

ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จําเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกนิ 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผู้
ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่าน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดําเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่น

วีซ่า ** 
** จําเป็นต้องใช้ท้ังผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไข เจา้หน้าท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได้ 

** 
** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่าน้ัน เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาท ิสําเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 

แผนท่ีการเดินทาง เพ่ือยื่นคําร้องขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 
สถานท่ียื่นคําร้องวีซ่า : ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่า VFS ประเทศสวีเดน  อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได้ ประทบัตราจอดรถได้ฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกท่ี 3 เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างด้าน 



 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

ขวามือ สังเกตได้งา่ย จุดนับพบบริเวณช้ัน 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 
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แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือยื่นคําร้องขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเก้น ประเทศสวีเดน 

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกดิ (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หม้าย            แยกกันอยู่ 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... 
9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 
10. อาชีพปัจจุ บัน (การงาน/การ เรียน)  กรุณาระบุอาชีพ,  ตํ าแหน่ง ,  หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 
11. ชื่อสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา และท่ีอยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถอื ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
ไม่เคย 

   เคยได้รับ     
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ต้ังแตวั่นที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้สมัคร 
   ตัวผู้สมัครเอง 
   มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

 
** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพ่ือ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและ

บริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน ** 
 

 

 

 


