
 

 

 

 



 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์

(EK) เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วนัที่สอง สตอ๊กโฮลม์(สวเีดน) 

01.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ กรุงสตอ๊กโฮลม์ประเทศสวเีดนโดยเที่ยวบนิที่ EK385 / EK157 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องบนิที่สนามบนิดูไบ 0445-0840 *.*.*. 

13.10 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ กรุงสตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้......นาํท่าน ชมกรุงสตอ๊กโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ที่มี

ความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนไดร้บัขนานนามวา่ ราชินีแห่งทะเลบอล

ติก เมอืงแห่งประวตัิศาสตรต์ ัง้แต่ศตวรรษที่ 13 ...ชมความสวยงามของววิกรุงส

ตอ๊กโฮลม์ ณ จดุชมววิ นาํท่านชอ้ปป้ิงที่ถนนชอ้ปป้ิงสตรีท.....อสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั.... 

นาํท่าน ชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถงึ 

333 ปี เรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถงึ 64 กระบอก สรา้งเมือ่ปี 

ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านที่ตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนติดต่อ

หวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 15Euro.- *.*.*. 

นาํท่านอสิระถา่ยรูปดา้นหนา้กบั CITY HALL หรือศาลาการเมอืงทุกปีของวนัที่ 10 ธ.ค. จะมพีธีิมอบ

รางวลัโนเบล ณ ที่นี่ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  MARRIOT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม สตอ๊กโฮลม์-คารล์สตทั-ออสโล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคารล์สตทั  (KARLSTAD) ประเทศสวเีดน (310 กม.) เมอืงริมทะเลสาบ

แวนเนิรน์ ที่มชีาวเมอืงนอรด์กิด ัง้เดมิอาศยัมาแต่โบราณกวา่ 1,000 ปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงออสโล (OSLO) (221 กม.) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ที่ต ัง้อยู่ขอบดา้น

เหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหวา่งการเดนิทางท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้อนัเขยีวขจี 



 

 นาํท่านถา่ยรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE นาํท่านชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รือไวกิ้งโบราณจดั

แสดงเก่ียวกบัเรือไวกิ้งที่สรา้งจากไม ้ในสตวรรษที่ 9 *.*.*. หากท่านที่ตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวน

ติดต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 15Euro.- *.*.*.  

นาํท่านชมอุทยานฟรอ๊กเนอร ์ที่มปีระติมากรรมที่แสดงถงึคาม

เป็นอยู่สภาพชีวติและการดิ้นรนต่อสูข้องมนุษยช์าติ ซึง่เป็นผลงาน

ของ กุสตาฟวเิกอแลนด ์.นาํท่านชมปราสาท AKERSHUS  

นาํชมกรุงออสโล นครที่มอีายุกวา่ 1,000 ปี ต ัง้แต่สมยัไวกิ้งเรือ

อาํนาจ ผ่านชมนาํเนียบรฐับาลพระบรมมหาราชวงัของกษตัริย ์

นอรเ์วย.์.นาํท่านชมศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของ

อาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่ริมแมน่ํา้ รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด์ ...จากนัน้อสิระ 

ชอ้ปป้ิงอย่างจใุจบริเวณ ย่านคารล์โจฮนัเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่เลือ่งชื่อ

ของเมอืงออสโลสนิคา้ของฝากที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวคือ เครื่องครวั พวงกุญแจเป็นตน้ แต่

อย่างไรก็ตาม สนิคา้และของที่ระลกึต่างๆ ที่ขายกนัในประเทศนี้จะมรีาคาค่อนขา้งสูงเนื่องจากนอรเ์วย์

เป็นประเทศที่มค่ีาครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง… 

คํา่  *.*.*. อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ที่พกั  SCANDIC HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี่  ออสโล-อลัตา้-ฮอนน่ิงสแวค-พระอาทิตยเ์ที่ยงคืน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิออสโล การเ์ดอรม์อน (OSLO AIRPORT GARDEMOEN) 

........ น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ เมอืงอลัตา้ (ALTA) โดย สายการบนิ……… เที่ยวบนิที่ ……. 

*.*.*. (ตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาพเิศษ หากมกีารซื้อทวัรจ์ะตอ้งออกตัว๋และ ไมส่ามารถคืนเงนิไดทุ้กกรณี) *.*.*. 

กรุณาส่งชื่อที่ถกูตอ้งตามหนา้ passport ทนัทหีลงัจากที่จองทวัร ์

........ น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอลัตา (ALTA) เมอืงที่ใหญ่ที่สุดในฟินนม์ารก์และเป็นที่รูจ้กั

กนัในหมูช่าวประมงวา่ม ีแหลง่แมน่ํา้ที่มปีลาแซลมอนที่ดทีี่สุดในโลกแห่งหนึ่ง…. 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอนน่ิงสแวค (HONNINGSVAG) (210 กม.) ชุมชนที่อยู่เหนือสุดของ

โลก สถานที่ต ัง้ของท่าเรือในการขนถา่ยปลาทะเลที่สาํคญัของประเทศ 

... นาํท่าน ผ่านชมวถิคีวามเป็นอยู่ของชาวเมอืงในแบบชุมชนประมงที่

เรียงรายไปดว้ยตวัอาคารไมท้าสสีดใส ไลร่ะดบัไปตามความสูงของที่

ลาดเชิงผา ตื่นตาไปกบัความสวยงามของเหลา่สนิคา้พื้นเมอืงมากมาย 

อาทเิช่น เสื้อถกั, ไมแ้กะสลกั, เครื่องเงนิ และอื่นๆ อกีมากมาย 



 

นอกจากนี้รอบๆ ตวัเมอืงยงัแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ และววิทวิทศันท์ี่งดงาม… จากนัน้นาํท่าน

เดนิทางเขา้สู่ที่พกั........ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางขึ้นเหนือสู่ นอรท์เคป (NORTH CAPE) นาํท่านชมภาพถา่ยเก่ียวกบัการ

ประพาสของรชักาลที่ 5 เมือ่ปี พ.ศ. 2450 ซึง่พระองคไ์ดจ้ารึกพระปรมาภไิธยบนกอ้นหนิขนาดใหญ่ที่

ปจัจบุนัไดจ้ดัแสดงไวใ้หช้าวไทยไดม้คีวามภาคภมูใิจในพระปรีชาสามารถภายในพพิธิภณัฑส์ยาม ซึง่

สรา้งขึ้นเพือ่เป็นเกียรติแก่ประเทศไทย …จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ที่พกัโรงแรม 

วนัที่หา้  ฮอนน่ิงสแวค-อลัตา้-ออสโล-โคเปนเฮเกน-เรือ DFDS 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ใส่สมัภาระเพือ่คา้งบนเรือสาํราญ 1 คืน) *.*.*. 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอลัตา (ALTA) (210 กม.) เมอืงที่ใหญ่ที่สุดในฟินนม์ารก์เป็นที่รูจ้กักนัใน

หมูช่าวประมงวา่มแีหลง่แมน่ํา้ที่มปีลาแซลมอนที่ดทีี่สุดในโลกแห่งหนึ่ง…เพือ่เดนิทางกลบัสู่เมอืงออสโล 

  (OSLO)  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

........ น.  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงอลัตา (ALTA) 

*.*.*. (ตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาพเิศษ หากมกีารซื้อทวัรจ์ะตอ้งออกตัว๋และ ไมส่ามารถคืนเงนิไดทุ้กกรณี) *.*.*. 

กรุณาส่งชื่อที่ถกูตอ้งตามหนา้ passport ทนัทหีลงัจากที่จองทวัร ์

........ น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบนิ…………. เที่ยวบนิที่ ………… 

........ น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงออสโล เมอืงที่ถกูสถาปนาขึ้นเมือ่ 60 ปีก่อน ซึง่ในอดตีเมือ่

คร ัง้ที่นอรเวยอ์ยู่ในอารกัขาของอาณาจกัรเดนมารก์ นอรเ์วยไ์ดย้า้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้จากกรุงทรอน

โฮลมม์าเป็นกรุงเบอรเ์กนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปจัจบุนั…เพือ่นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรือ 

DFDS สแกนดเินเวยีน ซเีวย ์มุง่สู่ เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 

16.30 น. เรือสาํราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมอืงโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมารค์บนเรือท่านจะไดพ้บกบัสิ่งอาํนวยความสะดวก 

- ดสิโกเ้ธค -  บาร ์– รา้นคา้ปลอดภาษแีละอื่นๆอกีมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหาคํา่แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ สไตนส์แกนดเินเวยีน 

วนัที่หก  เรือ DFDS-นูฮาวน์-ชมเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ 

09.30 น. เรือสาํราญ DFDS ถงึเท่าเทยีบเรือ เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)ประเทศเดนมารค์ เมอืง

หลวง และเมอืงชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์และเป็น



 

ย่านธุรกิจที่สาํคญั เนื่องจากมกีารทาํประมง และเป็นเมอืงท่าของการขนส่งสนิคา้การท่องเที่ยว และ

อุตสาหกรรม อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงใหญ่ที่สวยงาม และน่าสนใจดว้ยมลีกัษณะของการผสมผสานวถิชีีวติ

หลากหลาย 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ นูฮาวน ์(NYHAVN) แหลง่ท่องเที่ยวสาํคญัอกีแห่งหนึ่งของเมอืง เพราะมี

รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึที่สวยงาม ทนัสมยัประกอบกบัมเีรือใบ และเรือสนิคา้โบราณที่

ไดร้บัการบูรณะซอ่มแซมอย่างดถีกูนาํมาจอดทอดสมออยู่ริมสองขา้งฝัง่แมน่ํา้ ... 

นาํท่านสู่ ถา่ยรูปบริเวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลียนบอรก์ (AMALIENBORG 

PALACE) ซึง่เป็นสถานที่ประทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ พระราชวงั

แห่งนี้ ก่อสรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมกีารเปลีย่น

ทหารยามหนา้วงัทุกวนั เหมอืนกบัพระราชวงับ ัก๊ก้ิงแฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงั

ตัง้ต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซึง่รถสามารถแลน่ผ่านไปมาได ้

อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวงัแห่งนี้ไมม่รี ัว้ก ัน้ จตัุรสัดา้นหนา้ของพระราชวงั ท่านจะพบกบัอนุสาวรีย ์

ของกษตัริยเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดูสงา่งามยิ่งนกั…. 

จากนัน้นาํท่านเดนิเลน่บริเวณจดุเริ่มตน้ของถนนชอ้ปป้ิงสายสาํคญัของเมอืง และถอืเป็นถนนชอ้ปป้ิง

สายที่ยาวที่สุดของโลกอกีดว้ย ถนนสายนี้ เรียกวา่ สตรอ้ยท ์(THE STROGET) ตามภาษาแดนิชซึง่

เชื่อมต่อกบัจตัุรสั...  นาํท่าน ถา่ยภาพกบัเงอืกนอ้ยลิดเดิ้ล เมอรเ์มด (THE LITTLE MERMAID) 

ตาํนานแห่งความรกัของเงอืกนอ้ยสญัลกัษณท์ี่สาํคญัของกรุงโคเปนเฮเกน้ จากงานการประพนั ธอ์นัลอื

ชื่อของฮนัส ์คริสเตียนแอนเดอรส์นั (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตวัละคร

สาํคญัที่ทาํใหก้รุงโคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอกีอย่างหนึ่ง นอกจาก

สวรรคแ์ห่งเมอืงท่าวา่เป็นเมอืงแห่งความรกัในเทพนิยายอกีดว้ย 

นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยู่ริมชายหาดแลว้ แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ใน

โปสการด์ และของที่ระลกึ ไมว่า่จะเป็น แมก็เน็ตแกว้นํา้ พวงกุญแจ 

ท ัว่กรุงโคเปนเฮเกน 

นาํท่าน ถา่ยภาพกบันํา้พเุกฟิออ้น (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรียท์ี่เป็นที่มาแห่งตาํนานในการ

สรา้งประเทศ ลกัษณะเป็นนํา้พรูุปปัน้ผูห้ญงิกาํลงัถอืแสไ้ลว่วั 4 ตวั ที่มตีาํนานเลา่ขานกนัวา่ เทพเจา้ผู ้

ทรงอทิธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ พระราชินีเกฟิออ้น จงึแปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโค

เพือ่ไถพื้นดนิขึ้นมาจากใตน้ํา้จนเกิดเป็นประเทศเดนมารก์…. 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  PARK INN BY RADISSON หรือเทยีบเท่า 



 

วนัที่เจด็ โคเปนเฮเกน-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

15.35 น. (เวลาทอ้งถิน่)  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ที่ยวบนิที่ EK152 / EK376 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องบนิที่ดูไบ 2355-0340 *.*.*. 

วนัที่แปด ประเทศไทย 

13.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย 

อตัราค่าใชจ้่าย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

10-17 ก.ค. 

10-17 ส.ค.  
79,999.-  

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายใน *.*.*. ไม่สามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี *.*.*.  

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

5. ค่าหวัหนา้ทวัรน์าํเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ



 

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกิน 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 

8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ 4,500.- บาท (เนื่องจากยื่นผ่านตวัแทนการยื่นจงึตอ้งเสยีค่าบริการใหก้บัตวัแทนการยื่น) (หากสถานทูตได ้

กาํหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

**กรณุาอา่นเง ือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือ่นไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณ ีเก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณ ีเก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจํานวนตามราคา
ทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ



 

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรอืคา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น้ําเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

14 วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นสําคัญ…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดชํ้าระคา่มัดจําทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรง
กับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด

หักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิ
มัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม

ใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํา นวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นสําคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 



 

ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่าย
นัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ  เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาติ , โจรกรรม , วนิาศกรรม , อัคคภีัย , การผละงาน , การจลาจล สงคราม การเมอืง , การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน , ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ , สายการเดนิเรอื , รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่ ,  ตลอดจนการถกู

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเ ทศ
ไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู ) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่
เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ
สงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 

เอกสารประกอบการการยืน่วซี่าสวเีดน 
*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั
ท าการเอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุดในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึ
หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม ่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่
วซีา่ดว้ย)  
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง  

**สําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน 
(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้ง

ขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-

นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน 

หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีน



 

บา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจํา และบัญชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการทํางาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-สําเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-บัตรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้
สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 


