
#16132 ทัวรสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวย เดนมารก 7 วัน 4
คืน สวนประติมากรรมวิกเกลแลน ลองเรือสําราญ DFDS บิน
SQ
ทัวรสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวย เดนมารก พิพิธภัณฑเรือวาซา ศาลาวาการก
รุงสต็อกโฮลม คารลสตัท ออสโล ศาลาวาการกรุงออสโล ยานคารลโจฮันเกน
เกท โคเปนเฮเกน นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน ยานถนนสตรอยก ปราสาทโรเซนบ
อรก





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี    -

2 ทาอากาศยานสต็อคโฮลม (อารลันดา) - สต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบ
โบราณวาซาร - ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม - แกมลาสแตน   

Scandic Infra City หรือเทียบ
เทา

3 คาลสตัท - ออสโล - ศาลาวาการออสโล - Oslo Opera House   
Moxy Oslo Hotel หรือเทียบ
เทา

4 อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) - ยานคารลโจฮันเกน
เกท - เรือสําราญ DFDS   

DFDS Scandinavian
Seaways (หองพักแบบ Sea
View) หรือเทียบเทา

5 โคเปนเฮเกน - น้ําพุเกฟิออน - จัตุรัสซิต้ีฮอลล - ถนนสตรอยก   
Scandic Hvidovre หรือเทียบ
เทา

6 ปราสาทโรเซนบอรก - ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน    -

7 ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานสต็อคโฮลม - อารลันดา - สต็อคโฮลม -
พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร - ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม
- แกมลาสแตน

กําหนดการทั้งหมด

คณะท่ีเดินทางวันท่ี 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 18.05 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 21.35 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

15.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน
สิงคโปร แอรไลน พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

18.30 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 979

***คณะท่ีเดินทางวันท่ี 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 18.05 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 21.35 น.***

21.55 น. ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานชางกี คํ่า

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก



 กิจกรรม เชา

00.20 น. ออกเดินทางตอสูประเทศสวีเดน โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 362

***คณะท่ีเดินทางวันท่ี 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 00.05 น. และเดินทางถึงประเทศสวีเดนเวลา 08.15 น.***

08.35 น. ถึง ทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมง ตั้งแตวันท่ี 25 ตุลาคม 63 เป็นตนไป ) นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานชม กรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงท่ีใหญและแสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง
อันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะนอยใหญ 14 เกาะท่ีโอบลอม
ดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) จึงทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง
ของโลก

จากนั้นนําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูขึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษา
ชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพยสมบัติทาง
ศิลปะท่ีโดดเดนและเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก (กรณีไมสามารถเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซาได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิคื์นเงินทานละ 500 บาท)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเขาชม ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall) ซ่ึงใชเวลาสรางถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ
Ragnar Ostberg ศาลาสรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และหลังคามุงดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในปี ค.ศ. 1911 และ
ทุกๆ วันท่ี 10 เดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูท่ีไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

จากนั้นนําทานชมบริเวณ เมืองเกากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณท่ีตั้งของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปท่ีระลึก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เดินทางเขาสูท่ีพัก Scandic Infra City หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสต็อคโฮลม (อารลันดา)

สต็อคโฮลม

พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสวีเดน และเป็นทาอากาศยานหลักสูประเทศสวีเดน อยู
หางจากกรุงสตอกโฮลมไปทางเหนือประมาณ 42 กิโลเมตร

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงาม
ท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ความงามบนผิวน้ํา หรือราชินีแหงทะเล
บอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลา
เร็น ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นพิพิธภัณฑท่ีเก็บเรือรบวาซา เรือท่ีเป็นตํานานและสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 คาลสตัท - ออสโล - ศาลาวาการออสโล - Oslo Opera
House

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมง ตั้งแตวันท่ี 25 ตุลาคม 63 เป็นตนไป

ท่ีพิพิธภัณฑเรือวาซา กรณีไมสามารถเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิคื์นเงินทานละ 500 บาท

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม

แกมลาสแตน

 บาย

เป็นอาคารท่ีมีความสวยงามสะดุดตา และเป็นสัญลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของ
สตอกโฮลม ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารท่ีกอสรางดวยอิฐสีแดงท้ังหลัง ซ่ึงเป็น
สัญลักษณถึงเกาะท่ีย่ิงใหญ เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี 1923 ถึงแมวารูปลักษณ
ภายนอกจะดูเรียบๆ แตการตกแตงภายในนั้นไมธรรมดา กับศิลปะสมัยใหมในแบบอาร
ตนูโว

เป็นพ้ืนท่ีเมืองเกาท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของพระราชวังหลวงและอาคารคลาสสิกมากมายดวย
กล่ินอายของศตวรรษท่ี 17 ท้ังบานเรือน สิ่งปลูกสรางท่ีมีความสวยงามในรูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมแบบสวีเดน เชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ ท่ีเรียงรายไปดวย
รานกาแฟและรานหนังสือตางๆ ท่ีคุณจะเพลิดเพลินในการเท่ียวชม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

 Scandic Infra City หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อกโฮลม ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเป็นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี เมืองน้ีถูกสรางโดยกษัตริยคารลท่ี 9
(Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหิน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ออกเดินทางสู กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางการเดิน
ทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ

นําทานถายรูปกับ ศาลาวาการกรุงออสโล ซ่ึงสรางดวยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณ
ริมแมน้ํา ซ่ึงรายลอมดวยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอรด อีกท้ังโรงละครแหงชาติ (The Oslo Opera House) หน่ึงใน
โครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลใหเกิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังดานตัวเมืองออสโล

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

เดินทางเขาสูท่ีพัก Moxy Oslo Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) - ยานคารลโจ
ฮันเกนเกท - เรือสําราญ DFDS

คาลสตัท
เป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบ อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลมของประเทศสวีเดนและ
เมืองออสโลของประเทศนอรเวย เพราะเป็นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี เมืองน้ีถูก
สถาปนาโดยกษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนาม
ของพระองค Karl-stad

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

ออสโล

ศาลาวาการออสโล

Oslo Opera House

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซ่ึงสมัยกอนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญของชุมชน
ชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตั้งอยูขอบดานเหนือขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ท่ีชื่อ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ท่ีสุดชื่อ Malmøya นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญของเมือง

ศาลาวาการอยูกลาง downtown และสามารถเดินเชื่อมตอไปยังสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ได
งายมากๆ และอยูไมไกลจากริมทะเลบริเวณ oslo เป็นสถานท่ีท่ีมีสเนหในทําเลท่ีตั้ง

สถานท่ีตั้งของคณะอุปรากรและบัลเลตระดับชาติของนอรเวยแหงน้ีเป็นอาคารสรางจาก
กระจกและหินออนขนาดใหญคลายธารน้ําแข็งท่ีเกิดจากน้ํา โรงอุปรากรออสโลเป็นศูนย
วัฒนธรรมท่ีใหญท่ีสุดท่ีสรางขึ้นในนอรเวยตั้งแตตนศตวรรษท่ี 14 มีเวทีสามแหงและมี
มากกวา 1,000 หอง แวะสถานท่ีดังกลาวเพ่ือชมการแสดงหรือตื่นตากับสถาปัตยกรรม
ของตัวอาคารท่ีเป็นสวนหน่ึงของทัวรนําเท่ียว ดีไซน ท่ีสะดุดตาของสิ่งกอสรางคือหลังคาท่ี
ลาดเอียงสูงชันจากเขตนานน้ําของออสโลฟยอรด บนหลังคายังมีลานกวางสาธารณะท่ี
สามารถเดินเลนได ชวงฤดูรอนคุณจะเห็นผูคนอาบแดดและปิดนิกบนหลังคา สิ่งกอสราง
ประดับตกแตงดวยงานศิลปะแปดอยาง ไฮไลทอยางนึงคือแผงกําแพงเจาะรูจากฝีมือของโอ
ลาเฟอร เอเลียสสันและมานของเวทีหลักท่ีคลายกับอลูมิเนียมฟอยดยับยน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

 Moxy Oslo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ

นําทานชม สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด (Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษของสวนแหงน้ีคือผลงาน
ประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย เป็น

่ ้ ้ ่



 หมายเหตุ ในกรณีท่ีหองพัก Sea View Cabin มีจํานวนหองท่ีไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาใชจายใหทาน
ทานละ 700 บาท

ผลงานของกุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยชื่อดัง อีกท้ังสวนน้ียังไดรับการยอมรับวาเป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก

นําทานชอปป้ิง ยานคารล โจฮันเกนเกท (Karl Johangen Gate) ยานถนนคนเดิน สินคาของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนัก
ทองเท่ียวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นตน แตสินคาและของท่ีระลึกตางๆ มีราคาคอนขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศท่ีมี
คาครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรอมไปดวยรานขายของ, รานคา ปลอด
ภาษี,รานอาหาร,หอง Sauna, Spa ฯลฯ ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต" ณ ภัตตาคารบนเรือ

พักคางคืนบนเรือสําราญ Dfds Scandinavian Seaways (หองพักแบบ Sea View (ในกรณีท่ีหองพัก Sea View
Cabin มีจํานวนหองท่ีไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาใชจายใหทาน ทานละ 700 บาท)

อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด)

ยานคารลโจฮันเกนเกท

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีอุทยานหน่ึงในออสโล ท่ีความพิเศษของท่ีแหงน้ีอยูท่ีผลงานศิลปะประติมากรรม
มนุษยเปลือยในหลากหลายอิริยาบถ โดยผานผลงานการแกะสลักรูปเหมือนจากหิน
แกรนิต และการหลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย เป็นผลงาน
ของกุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยชื่อดัง อีกท้ังสวนน้ียังไดรับการยอมรับวา
เป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีเล่ืองชื่อของเมืองออสโล สินคาของฝากท่ีนิยมของนักทองเท่ียวคือ
เครื่องครัว พวงกุญแจ ซ่ึงสินคาและของท่ีระลึกตางๆ ท่ีขายกันในประเทศน้ีจะมีราคาคอน
ขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศท่ีมีคาครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง แตถึง
แมวาประเทศนอรเวยจะมีสินคาท่ีแพง แตก็ยังมีชวงลดราคาสินคา คือปีละ 2 ครั้ง ไดแก
ชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ และชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

เรือสําราญ DFDS บาย

เป็นเรือสําราญอันโออาขนาดใหญ ท่ีพรั่งพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
มากมาย เชน ผับ บาร หองซาวนนา รานคาปลอดภาษี หองเลมเกมส เป็นตน เชิญพัก
ผอนเดินเลนบนเรือ กอนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ํา
แบบบุฟเฟตในเรือ พรอมพักคางคืนบนเรือสําราญน้ี อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟาเรือ หรือชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีในเรือก็ได

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว เมนูสแกนดิเนเวียนบุฟเฟต

 DFDS Scandinavian Seaways (หองพักแบบ Sea View) หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 โคเปนเฮเกน - น้ําพุเกฟออน - จัตุรัสซิตี้ฮอลล - ถนนสตรอยก

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นําทานเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถาย
รูปคูกับเงือกนอย(Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเป็นยานทาเรือขนาดใหญท่ีมีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทา
อยู

ชม น้ําพุแหงราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธิด์ลบันดาลใหพระนางกอบกู
ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเป็นประเทศเดนมารกในทุก
วันน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

อิสระทานชมบริเวณ จัตุรัสซิตี้ฮอลล (City Hall) จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้น
ของใจกลางเมือง

ชอปป้ิงสินคายานถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดท่ี
Kongens Nytorv ท่ีมีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy
Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เดินทางเขาสูท่ีพัก Scandic Hvidovre หรือเทียบเทา

โคเปนเฮเกน

นํ้าพุเกฟออน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของเดนมารก โคเปนเฮเกนตั้งอยูบน
ชายฝ่ังตะวันออกของเกาะนิวซีแลนด อีกสวนเล็กๆ ของเมืองตั้งอยูบน Amager และ
แยกออกจากเมือมัลโมของสวีเดนดวยชองแคบโอเรซุน เมืองน้ีเป็นศูนยกลางทาง
วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการปกครองของเดนมารก มันเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางการ
เงินท่ีสําคัญของยุโรปเหนือ นอกจากน้ีโคเปนเฮเกนยังเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเป็นมิตรกับการ
ใชจักรยานมากท่ีสุดในโลก

เป็นน้ําพุขนาดใหญท่ีถูกสรางขึ้นในรูปทรงท่ีแปลกตา คลายกับเป็นธารน้ําตกจําลอง เพ่ือ
อุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน ตนตํานานของราชอาณาจักรเดนมารก เป็นรูปป้ันท่ีสวยงาม
ตระการตา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

 บาย



วันท่ี 6 ปราสาทโรเซนบอรก - ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

จัตุรัสซิต้ีฮอลล

ถนนสตรอยก

เป็นจัตุรัสท่ีเป็นท่ีตั้งของศาลาวาการกรุงโคเปนฮาเกนอันโดดเดน ดูจากภายนอกก็เหมือน
ศาลาวาการเมืองท่ัวๆ ไป แตดานในกลับมีลวดลายงดงามหลายๆ อยาง

เป็นถนนสายชอปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในยุโรป ดวยความยาว 1.8 กิโลเมตร

 คํ่า  Scandic Hvidovre หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานถายรูปกับ ปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg Castle) จากดานนอก เป็นปราสาทท่ีสรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 17
ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือสรางในสมัยพระเจาคริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสาทแหงน้ียัง
เป็นท่ีเก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารคตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันอีกดวย ไ

ดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

บาย

12.20 น. ออกเดินทางกลับสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 351

***คณะท่ีเดินทางวันท่ี 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 12.30 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 07.30 น.***

ปราสาทโรเซนบอรก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในตัวอยางของปราสาทตางๆ ในกรุงโคเปนเฮเกน สมัยพระเจาคริสเตียนท่ี 4 ใน
ยุคศตวรรษท่ี 17 ภายในประดับตกแตงดวยวัตถุล้ําคานาสนใจมากมาย โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงมงกุฎท่ีประดับดวยอัญมณีท่ีสวยงามล้ําคา ซ่ึงจัดแสดงไวท่ีชั้นใตดินของพิพิธภัณฑ



วันท่ี 7 ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ คณะท่ีเดินทางวันท่ี 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 12.30 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 07.30 น.

คณะท่ีเดินทางวันท่ี 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 09.45 น. และเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 11.10 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน
เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมารก และ
เป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากท่ีสุดในกลุมประเทศนอรดิก อีกท้ังยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม

 กิจกรรม เชา

06.20 น. ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 972

***คณะท่ีเดินทางวันท่ี 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 09.45 น. และเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 11.10 น.***

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานชางกี

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ของสงวนสิมธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากการเหตุผลของสถาพอากาศ

ฤดูกาล เหตุการณตางๆ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเป็นหลัก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
    เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
    เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
    **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
     [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เฉพาะคาบริการ)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 20 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง

่



หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีเดน (ผูเดินทางชําระหนางาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (10 EURO)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 EURO)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน)
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชั้น 8) *** ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 30-45 วันทําการ ใน
ระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อยๆ**
                                       

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํา
มาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ
กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการทํางาน  

-    เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-    กิจการท่ีไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตน
-    เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)
-    นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

4. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง

่



4.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป  สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา
ยอนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน
กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีท่ีมีไมครบ 3 เดือน ใหขอเป็น STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง        
4.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเป็นเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเลม (ท้ังเลมเกา –เลมใหม)
4.3กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง 
     4.3.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชื่อเจาของบัญชี   (ผูท่ีออกคาใชจายให) ตอง
สะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตาม
หนาพาสปอรต โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกันอยางไร ฉบับภาษาอังกฤษ 
     4.3.2. สําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีออกคาใชจายให
     4.3.3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement ในขอ 3.1

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน**

5. เอกสารสวนตัว

-    สําเนาทะเบียนบาน
-    บัตรประชาชน
-    สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)
-    ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-    ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 

-    หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-    หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-     หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-    กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน

7. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

**เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม**

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาท่ีทัวรใหรับทราบตั้งแตท่ีทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไขใน
การขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี**

**การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น**

หมายเหตุ
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. ท่ีน่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

่ ่ ่



ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


