
 
 



 
สวีเดน – ฟนแลนด – นอรเวย – เดนมารค 

เฮลซิงกิ-เรือ SILJALINE-สตอคโฮลม-คาลสตัท-ออสโล-โกล-ไกโล-เบอรเกน-ลอง SOGNEFJORD-น่ัง

รถไฟ FLAMBANA-น่ังกระเชาชมววิเมืองเบอรเกน-เรือ DFDS-โคเปนเฮเกน 

 
กําหนดการเดินทาง  
พิเศษ ลองเรอืและพักบนเรือสําราญ SILJALINE   

ลองเรือและพักบนเรือสําราญ DFDS SEAWAY 

น่ังรถไฟ FLAMSBANA ลองเรือ SOGNEFJORD น่ังกระเชาชมวิวเมืองเบอรเกน 

 

วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศเคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) 

เคานเตอร T เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันท่ีสอง สตอกโฮลม(สวีเดน) - เฮลชิงกิ(ฟนแลนด) 
01.05 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู กรุงสตอกโฮลม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน โดยเท่ียวบินท่ี EK385 / EK157 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินท่ีสนามบินดูไบ 0500-0830 *.*.*. 

12.15 น. (เวลาทองถิ่น) ถงึ กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ….จากน้ันนําทานออกเดินทางสู กรงุเฮลซิงก ิ(HELSINKI) เมือง

หลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศฟนแลนด โดย เท่ียวบินภายในประเทศ 
......... น.  ออกเดินทางสู กรุงเฮลซงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟนแลนด  

......... น. ถึง กรุงเฮลซิงก ิ(HELSINKI) ประเทศฟนแลนด เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศฟนแลนด ต้ังอยู ทาง
ใตของประเทศ ริมชายฝงอาวฟนแลนด เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวมต้ังเปนเขตเมืองหลวง

หรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกมีิชื่อเดิมวาเฮลซิงฟอรสและยงัคงเปนชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปจจุบัน... หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว.... 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก SCANDIC หรือเทียบเทา 

วันท่ีสาม เฮลชิงกิ(ฟนแลนด) - ลองเรือ SILJA LINE - สตอกโฮลม(สวเีดน) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันนําทานชมประเทศท่ีมีเอกลักษณของตนเอง กรุงเฮลซงิกิ 

เจาของนาม ธิดาสาวแหงทะเลบอลติก นครลูกครึ่ง มีประชากร

กวาสี่แสนคน มีคารล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมันทําหนาท่ีเปน

สถาปนิกใหญในโครงการสรางเมืองใหมน้ี ชมศูนยกลางของเมือง

ท่ี จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญรองรับคน

ไดหลายหม่ืนคน สิ่งกอสรางสําคัญบริเวณจัตุรัสน้ีคือ มหาวิหาร 

(CATHEDRAL) ซึ่งต้ังอยูทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศ

ตะวันออกและตะวันตกเปนทําเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลําดับ และบริเวณจัตุรัสแหงน้ียัง 



 

  เคยใชเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรชนะรางวลัออสการเรื่องเรดส โดยใชฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินก

ราดในสหภาพโซเวียต 

ชมมหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถแบบรัสเซียออรโธดอกซ และเปนโบสถนิกายออรโธ

ดอกซท่ีใหญท่ีสดุในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสก้ีต้ังอยูบนเนินไมไกลจากบริเวณทาเรือ มีลานกวางหนาวหิาร 

เปนจุดชมวิวและถายรูปดานลางของอาวฟนแลนดและตลาดริมทาเรือท่ีสวยงามจุดหน่ึง  

  ชม โบสถ TEMPPELIAUKIO ซึ่งมีอีกชื่อหน่ึงวา ROCK CHURCH เปนโบสถท่ีมีชื่อเสียงอีกแหงหน่ึงของกรุง

เฮลซิงกิ สรางดวยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแตงท่ีสวยงาม มีสถาปตยกรรมท่ีแปลกตาอยูบริเวณหนาผาท่ีมี

กําแพงภายในเปนหิน  

  นําทานสูบริเวณ ตลาดริมทาเรือ (MARKET SQUARE) ท่ีมีท้ังสวนของตลาดปลา,ตลาดผลไม,ตลาดสินคาจําหนาย
แกนักทองเที่ยว ทานจะไดชมภาพชีวิตการจับจายซื้อของของชาวฟนนิช อีกท้ังยงัสามารถเลือกชม เลือกซื้อหาเชอรร่ี

สด สตรอเบอร่ีสด ปลาแซลมอน ไขปลาคารเวีย ผลิตภัณฑทําจากหนังกวางเรนเดียรมากมาย ฯลฯ  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  

........ น.  จากน้ันเดินทางสู ทาเรือ SILJA LINE เพื่อเดินทางโดยเรือสําราญลองทะเลบอลติกขนาดมหึมาลองผานฟยอรดอัน

แสนงามของฟนแลนด สูทะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนาน

มากมายในเรือ เชน หองเลนเกมตาง ๆ โรง

ภาพยนตร ภัตตาคาร บาร คาสิโน ไนตคลับ 

รานคาปลอดภาษีท่ีจําหนายสินคาในราคาพิเศษ

สุด  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต 

สแกนดิเนเวียนซีฟูด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่ม

อรอยกับอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะ

ปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไขปลาคารเวียรเลิศรส พรอมเครื่องด่ืม ไมวาจะเปนเบียรไวน หรือซอฟดริงคใหเลือก

ด่ืมแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกับความหรูหราท่ีไมธรรมดาในคืนพิเศษน้ี คํ่าคืนน้ี พักผอนในเรือสําราญ 

SILJA LINE  

หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเปา OVERNIGHT BAG สําหรับคางคืน 1 คืน 

 

วันท่ีสี่  สตอกโฮลม(สวีเดน) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

10.45 น.   เรือเขาเทียบทา กรุงสต็อคโฮลม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสวีเดน ต้ังอยูริม

ชายฝงทะเลทิศตะวันออกของประเทศ เปนท่ีต้ังของ

รัฐบาลสวีเดน และเปนท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี

คารลท่ี 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริยองคปจจบัุนของ

สวีเดน …. 

......นําทาน ชมกรุงสตอกโฮลม เมืองหลวงของประเทศ

สวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสดุแหงหน่ึงของโลกจนไดรับ

ขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก เมืองแหงประวัติศาสตรต้ังแตศตวรรษท่ี 13 ...ชมความสวยงามของววิกรุงส

ตอกโฮลม ณ จุดชมวิว นําทานชอปปงท่ีถนนชอปปงสตรีท.....อิสระชอปปงสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย.... 

 



 

นําทาน ชมภายนอกพิพิธภัณฑเรือวาซา เรือรบโบราณท่ีจมทะเลถึง 333 ป เรือรบท่ีใหญท่ีสุดบรรทุกปนใหญถึง 64 

กระบอก สรางเมื่อป ค.ศ. 1628  *.*.*. หากทานท่ีตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหัวหนา คาเขาทานละ 

15Euro.- *.*.*.นําทานอิสระถายรูปดานหนากับซิต้ีฮอลล (CITY HALL) หรือศาลาการเมืองทุกปของวันท่ี 10 ธ.ค. 

จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ท่ีน่ี 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคารลสตัท  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (310 กม.) เมืองริมทะเลสาบแวนเนิรน ท่ีมี

ชาวเมืองนอรดิกด้ังเดิมอาศัยมาแตโบราณกวา 1,000 ป 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคา 

ท่ีพัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหา  สตอกโฮลม-คารลสตัท-ออสโล-โกล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (OSLO) (221 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอรเวย ท่ีต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟ

ยอรด ระหวางการเดินทางทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของทองทุงหญาอนัเขียวขจ ี

 นําทานถายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นําทานชมภายนอกพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณจัดแสดงเกี่ยวกับ

เรือไวกิง้ท่ีสรางจากไม ในสตวรรษท่ี 9 *.*.*. หากทานท่ีตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหัวหนา คาเขาทานละ 

15Euro.- *.*.*. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมอุทยานฟรอกเนอร ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึงคามเปนอยูสภาพชีวติและการด้ินรนตอสูของมนุษยชาติ 

ซึ่งเปนผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด .นําทานชมปราสาท AKERSHUS 

นําชมกรุงออสโล นครท่ีมีอายุกวา 1,000 ป ต้ังแตสมัยไวก้ิงเรืออํานาจ ผาน

ชมนําเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริยนอรเวย..นําทานชมศาลา

วาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงามดวยลกัษณะของ

อาคารหอคอยคู ต้ังอยูริมแมนํ้า รายลอมไปดวยอาคารท่ีสวยงามริม

ออสโลฟยอรด ...จากน้ันอิสระชอปปงอยางจุใจบริเวณ ยานคารลโจฮันเกท 

(KARL JOHANS GATE) เปนแหลงชอปปงท่ีเลื่องชื่อของเมืองออสโลสินคาของฝากท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว

คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเปนตน แตอยางไรก็ตาม สินคาและของท่ีระลึกตางๆ ท่ีขายกันในประเทศน้ีจะมีราคา

คอนขางสูงเน่ืองจากนอรเวยเปนประเทศท่ีมีคาครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง… 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโกล (GOL) เมืองแสนสวยลอมรอบไปดวยเขาทีมี่ชื่อเสียงของนอรเวย เมืองแหงปาก

ประตูสูดินแดนแหงฟยอรดแลนดและสกีรีสอรทยอดนิยมในเขตของประเทศ และยงัเปนเมืองท่ียังคงรักษาจารีต

วัฒนธรรมรูปลักษณด้ังเดิมของหมูบานชนชาวนอรสในตนคริสตศตวรรษท่ี 19.. 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  

ท่ีพัก  STOREFJELL RESORT HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหก  โกล-ออสโล-ฟลัม-กูดวาเกน-เบอรเกน-น่ังกระเชาชมวิวเมือง-เบอรเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟลัม (FLAM) ดินแดนแหงเขตชายฝงทะเลแบบฟยอรดของนอรเวย ซึ่งเปนลกัษณะ

ของการเกิดการกัดเซาะของนํ้าแข็งเม่ือครั้งท่ีบริเวณชายฝงทะเลเหลาน้ันยังเปนนํ้าแข็งอยู เกิดการละลาย และ

กะเทาะ จนมีลักษณะเวาแหวงเขามาในแผนดินเปนธรรมชาติท่ีมีความงดงามเปนอยางมาก… 



 

จากน้ันนําทาน ลองเรือในซองน ฟยอรด (SOGNE FJORD) ท่ีไดชื่อวาเปน 

KING OF FJORD และนับไดวาเปนฟยอรดท่ีลึกเขามาในแผนดินมากท่ีสุด

ดวยความยาวกวา 200 กิโลเมตร ทานจะไดชื่นชม  ความงามทางธรรมชาติท่ี

สรางสรรคไวใหทานชื่นชมอยางเต็มอิ่ม สวยราวอยูในภาพวาดจากจินตนาการ 

เนียรอยฟยอรด (NAEROYFJORD) เปนฟยอรดท่ีไดรับการยกยองใหเปน

มรดกโลก และเออรแลนดส ฟยอรด (AURLANDSFJORD) เปนฟยอรดท่ีมี

ขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศนอรเวย ท้ังสองฟยอรดเปนสาขาของ SONGNEFJORD ซึ่งไดชื่อวาเปน 

KING OF FJORD คือ เปนฟยอรดท่ีใหญท่ีสุด และยิง่ใหญท่ีสุดของนอรเวย โดยเฉพาะเนียรอยฟยอรด ไดรับการ

ยอมรับวาเปนฟยอรดท่ีอยูหางไกลท่ีสุด และสวยงามทีสุดในฟยอรดสาขาของ SOGNEFJORD อีกท้ังยังเปนฟ

ยอรดท่ีใหญท่ีสุดในนอรเวยอีกดวย ....เดินทางถึง เมืองกูดวาเกน (GUDVANGEN)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน (BERGEN) เมืองใหญท่ีมีความสําคัญเปนอันดับ 2 ของนอรเวย อกีท้ังยัง

เปนเมืองทาท่ีสําคัญ และยังเคยใหการตอนรับผูมาเยือนอยางอบอุนมาแลวกวา900 ป เปนเมืองท่ีไดรับการสืบทอด

เอกลักษณทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเกาแกของบรรพบุรุษจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปน มรดกโลก นําทาน น่ัง

กระเชาชมววิทิวทัศนอันสวยงามของเมืองเบอรเกน.. 

คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 

ท่ีพัก  SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีเจ็ด เบอรเกน-น่ังรถไฟสายแมนติก-เกโล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกา ซึ่งในอดีตเปนโกดังสินคาตางๆ ปจจุบันถูกดัดแปลงมาเปนรานอาหาร โรงแรม อารต

แกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ รานคาตางๆมากมาย ใหทานไดพักผอนกับบรรยากาศแสนสบาย ผานชมบริเวณทาเรือ และ

Brygge อาคารเกาแกอายุราว 300 ป ท่ีไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทาน น่ังรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม - ไมรดาล - ฟลัม โดยสถานีไมรดาลเปนสวนหน่ึงของเสนทางรถไฟสายโรแมน
ติกฟลอมสบานา โดยสถานีไมรดาลแหงน้ีอยูสงูกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 867 เมตร / 

เปลี่ยนขบวนรถไฟเปนสาย ฟลอมสบานา (FLAMSBANA) เสนทางรถไฟสายโรแมนติกท่ีมี

ชื่อเสียงของนอรเวย น่ังรถไฟสายโรแมนติกเลียบไปตามเสนทางชมววิแสนสวย ระหวางทาง

ทานจะไดชื่นชมกับธรรมชาติอันสวยงาม ลัดเลาะไปตามไหลเขา รถไฟจะจอดใหทาน ชม 

นํ้าตก KJOSFOSS ซึ่งนํ้าท่ีไหลไดมาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง … 

จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองเกโล (GEILO) (244 กม.) ท่ีต้ังอยูบนเขาทามกลางความ

สดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเปนสกีรีสอรทท่ีพรอมสรรพสําหรับการเลนสกี ซึ่งในชวงฤดูหนาวจะเต็มไปดวยผูคนท่ี

รักการเลนสกี …อิสระพกัผอนตามอัธยาศัย.... 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  GEILO HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 

 



 

วันท่ีแปด เกโล-ออสโล-เรือ DFDS 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (222 กม.) เมืองท่ีถูกสถาปนาขึน้เม่ือ 60 ปกอน ซึ่งในอดีตเม่ือครั้งท่ีนอรเวยอยูใน

อารักขาของอาณาจักรเดนมารก นอรเวยไดยายเมืองหลวงถึง 2 ครั้งจากกรุงทรอนโฮลมมาเปนกรุงเบอรเกนกอนจะ

มาเปนกรุงออสโลในปจจุบัน… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

........ น.  เดินทางสู ทาเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย มุงสูเมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 

16.30 น.  เรือสําราญ DFDS SEAWAYS สู เมืองโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารคบนเรือทานจะไดพบกับสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

- ดิสโกเธค -  บาร – รานคาปลอดภาษีและอื่นๆอีก

มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหาคํ่าแบบบุฟเฟตบนเรือ สไตนสแกนดิเนเวียน 

 

วันท่ีเกา  เรือ DFDS-โคเปนเฮเกน-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหารเชาบนเรือ 

09.30 น. เรือสําราญ DFDS ถึงเทาเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารค เมืองหลวง และเมือง

ชายฝงทะเลของประเทศเดนมารก ต้ังอยูชายฝงตะวันออกของเกาะซีแลนด และเปนยานธุรกิจท่ีสําคัญ เน่ืองจากมี

การทําประมง และเปนเมืองทาของการขนสงสินคาการทองเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกท้ังยังเปนเมืองใหญท่ีสวยงาม 

และนาสนใจดวยมีลักษณะของการผสมผสานวถิีชีวิตหลากหลาย 

จากน้ันนําทานเดินทางสู นูฮาวน (NYHAVN) แหลงทองเที่ยวสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมือง เพราะมีรานคา 

รานอาหาร รานขายของท่ีระลึกท่ีสวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินคาโบราณท่ีไดรับการบูรณะ

ซอมแซมอยางดีถูกนํามาจอดทอดสมออยูริมสองขางฝงแมนํ้า ... 

นําทานสู ถายรูปบริเวณลานกวางหนาพระราชวงัอะมาเลียนบอรก (AMALIENBORG PALACE) 

ซึ่งเปนสถานที่ประทับของบรรดาเหลาพระราชวงศแหงเดนมารก พระราชวงัแหงน้ีกอสรางตามแบบ

สถาปตยกรรมร็อคโคโค ดานหนาของพระราชวงัจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวัน เหมือนกับ

พระราชวงับ๊ักกิง้แฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังต้ังตอกันคลายเปนวงกลม บริเวณตรงกลาง

เปนลานกวางซึ่งรถสามารถแลนผานไปมาไดอยางสบาย เน่ืองจากพระราชวงัแหงน้ีไมมีร้ัวกั้น จตุัรัส

ดานหนาของพระราชวัง ทานจะพบกับอนุสาวรียของกษัตริยเดนมารกทรงมา ดูสงางามยิ่งนัก…. 

นําทาน ถายภาพกับเงือกนอยลดิเด้ิล เมอรเมด (THE LITTLE MERMAID) ตํานานแหงความรักของเงือกนอย

สัญลักษณท่ีสําคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพัน ธอันลือชื่อของฮนัส คริสเตียนแอนเดอรสัน (HANS 

CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตัวละครสําคัญท่ีทําใหกรุงโคเปนเฮเกนไดรับฉายาอีกอยางหน่ึง 

นอกจากสวรรคแหงเมืองทาวาเปนเมืองแหงความรักในเทพนิยายอีกดวย นอกจากจะน่ังอวดโฉมอยูริมชายหาดแลว 

แอเรียล ยังปรากฏตัวอยูในโปสการด และของท่ีระลึก ไมวาจะเปน แม็กเน็ตแกวนํ้า พวงกุญแจ ท่ัวกรุงโคเปนเฮเกน 

14.20 น.  (เวลาทองถิ่น)  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเท่ียวบินท่ี EK152 / EK384 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินท่ีดูไบ 2345-0305 *.*.*. 

 



 

วันท่ีสิบ  ประเทศไทย 
12.05 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่ท่านได้ทําการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทาง
เจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการชําระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย 
ผูใหญ 
พักหองคู 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสรมิ 

พักเด่ียวเพ่ิม 

7-16 ก.พ. // 13-22 มี.ค. 
30 เม.ย.-9 พ.ค. 
29 พ.ค.-7 มิ.ย. 

75,900.- 13,500 
 

อัตรานี้รวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 

5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆ

และงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  



คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทาน้ัน 

 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกิน 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 70.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 

8. คาวีซาเช็งเกน 4,900.- บาท (เน่ืองจากย่ืนผานตัวแทนการย่ืนจึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทนการย่ืน) (หากสถานทูตได 

กําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปน

ผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหต,ุเจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความ
บางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเตมิจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหต,ุเจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไข
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจาํตั๋ว หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการย่ืนวีซากรณีทีท่านยื่นวีซาแลว  

 
 
 



 
 
หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุ
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวิสยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทวัรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงิน
มัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บรษัิทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรยีกสมัภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บรษัิทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 



 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสาํหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ 
ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอ
สงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานทีไ่ดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซานอรเวย 
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8) *** ใชเวลาทาํการอนุมัติวซีานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วัน
ทําการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจรงิ 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุดในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทตู และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายกุารใชงานเหลือไม 
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารดุ(หนังสือเดินทางเลมเกา กรณุานํามาประกอบการยื่น
วีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาว
เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน 

หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่าํ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันต)ี ตองเปนบัญชเีดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนา
พาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวนัที่ยื่น) (ใชทัง้ 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดยีวกัน 
หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทาน้ัน 
3.2.2. ถายสาํเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ่อกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูทีถู่กรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สตูิบัตร ทะเบียน
บาน 
**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั บัญชีฝากประจํา และบัญชยีอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทาํงาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ 
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทตูทีย่ื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทตูทีย่ื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สตูิบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสงักัด (โดยบิดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบใุหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ 



 
กับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง
บุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชีแ้จงวาทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่าํกวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทตูดวย ทั้ง
สองทาน (เฉพาะคิวเดีย่วเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 


