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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์

(EK) เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง สตอ๊กโฮลม์(สวเีดน) 

01.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ กรุงสตอ๊กโฮลม์ประเทศสวเีดนโดยเทีย่วบนิที ่EK385 / EK157 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องบนิทีส่นามบนิดูไบ 0445-0840 *.*.*. 

13.10 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ กรุงสตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้......น าท่าน ชมกรุงสตอ๊กโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ทีม่ี

ความสวยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกจนไดร้บัขนานนามวา่ ราชนีิแห่งทะเลบอล

ตกิ เมอืงแห่งประวตัศิาสตรต์ ัง้แต่ศตวรรษที่ 13 ...ชมความสวยงามของววิกรุงส

ตอ๊กโฮลม์ ณ จดุชมววิ น าท่านชอ้ปป้ิงทีถ่นนชอ้ปป้ิงสตรที.....อสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั.... 

น าท่าน ชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา เรอืรบโบราณที่จมทะเลถงึ 

333 ปี เรอืรบทีใ่หญ่ทีสุ่ดบรรทกุปืนใหญ่ถงึ 64 กระบอก สรา้งเมือ่ปี 

ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านทีต่อ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนตดิต่อ

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

น าท่านอสิระถ่ายรูปดา้นหนา้กบั CITY HALL หรอืศาลาการเมอืงทกุปีของวนัที ่10 ธ.ค. จะมพีธิีมอบ

รางวลัโนเบล ณ ทีน่ี่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั QUALITY AIRPORT HOTEL ARLANDA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำม สตอ๊กโฮลม์-คำรล์สตทั-ออสโล-โกล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคารล์สตทั  (KARLSTAD) ประเทศสวเีดน (310 กม.) เมอืงรมิทะเลสาบ

แวนเนิรน์ ทีม่ชีาวเมอืงนอรด์กิด ัง้เดมิอาศยัมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออสโล (OSLO) (221 กม.) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ทีต่ ัง้อยู่ขอบดา้น

เหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้อนัเขยีวขจี 
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 น าท่านถ่ายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE น าท่านชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ้งโบราณจดั

แสดงเกี่ยวกบัเรอืไวกิ้งทีส่รา้งจากไม ้ในสตวรรษที ่9 *.*.*. หากท่านทีต่อ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวน

ตดิต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 15Euro.- *.*.*. 

น าท่านชมอทุยานฟรอ๊กเนอร ์ทีม่ปีระตมิากรรมทีแ่สดงถงึคามเป็นอยู่สภาพชวีติและการดิ้นรนต่อสูข้อง

มนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานของ กุสตาฟวเิกอแลนด ์.น าท่านชมปราสาท AKERSHUS  

น าชมกรุงออสโล นครทีม่อีายุกว่า 1,000 ปี ต ัง้แต่สมยัไวกิ้งเรอือ  านาจ ผ่านชมน าเนียบรฐับาล

พระบรมมหาราชวงัของกษตัรยิน์อรเ์วย.์.น าท่านชมศาลาว่า

การเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมทีส่วยงามดว้ยลกัษณะ

ของอาคารหอคอยคู่ ต ัง้อยู่รมิแม่น า้ รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่

สวยงามรมิออสโลฟยอรด์ ...จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงอย่างจใุจบรเิวณ 

ย่านคารล์โจฮนัเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีเ่ลือ่งชื่อของเมอืงออสโลสนิคา้ของฝากทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนกัท่องเทีย่วคือ เครื่องครวั พวงกุญแจเป็น

ตน้ แต่อย่างไรก็ตาม สนิคา้และของทีร่ะลกึต่างๆ ทีข่ายกนัในประเทศน้ีจะมรีาคาค่อนขา้งสูงเน่ืองจาก

นอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่ค่ีาครองชพีสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง… 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโกล (GOL) เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาทีม่ชีื่อเสยีงของนอรเ์วย ์

เมอืงแห่งปากประตูสู่ดนิแดนแห่งฟยอรด์แลนดแ์ละสกีรีสอรท์ยอดนิยมในเขตของประเทศ และยงัเป็น

เมอืงทีย่งัคงรกัษาจารตีวฒันธรรมรูปลกัษณด์ ัง้เดมิของหมู่บา้นชนชาวนอรส์ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19.. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั STOREFJELL RESORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  โกล-ออสโล-ฟลมั-กูดวำเกน-เบอรเ์กน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลมั (FLAM) ดนิแดนแห่งเขตชายฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่

เป็นลกัษณะของการเกิดการกดัเซาะของน า้แขง็เมือ่คร ัง้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลเหลา่นัน้ยงัเป็นน า้แขง็อยู่ 

เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มาในแผ่นดนิเป็นธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามเป็น

อย่างมาก… 

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืในซองน ์ฟยอรด์ (SOGNE FJORD) ทีไ่ดช้ื่อ

ว่าเป็น KING OF FJORD และนบัไดว้่าเป็นฟยอรด์ทีล่กึเขา้มาใน

แผ่นดนิมากทีสุ่ดดว้ยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะไดช้ื่นชม  

ความงามทางธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคไ์วใ้หท่้านชื่นชมอย่างเตม็อิม่ สวย

ราวอยู่ในภาพวาดจากจนิตนาการ เนียรอยฟยอรด์ 
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(NAEROYFJORD) เป็นฟยอรด์ทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก และเออรแ์ลนดส์ ฟยอรด์ 

(AURLANDSFJORD) เป็นฟยอรด์ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศนอรเ์วย ์ท ัง้สองฟยอรด์

เป็นสาขาของ SONGNEFJORD ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็นฟยอรด์ทีใ่หญ่ทีสุ่ด และ

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของนอรเวย ์โดยเฉพาะเนียรอยฟยอรด์ ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นฟยอรด์ทีอ่ยู่ห่างไกลทีสุ่ด 

และสวยงามทสุีดในฟยอรด์สาขาของ SOGNEFJORD อกีท ัง้ยงัเป็นฟยอรด์ทีใ่หญ่ที่สุดในนอรเวยอ์กี

ดว้ย ....เดนิทางถงึ เมอืงกูดวาเกน (GUDVANGEN)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรเ์กน (BERGEN) เมอืงใหญ่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบั 2 ของนอร

เวย ์อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงท่าทีส่  าคญั และยงัเคยใหก้ารตอ้นรบัผูม้าเยอืนอย่างอบอุ่นมาแลว้กว่า900 ปี เป็น

เมอืงทีไ่ดร้บัการสบืทอดเอกลกัษณท์างศิลปะ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของบรรพบรุุษจนไดร้บัการขึ้น

ทะเบยีนเป็น มรดกโลก.. 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้  เบอรเ์กน-เกโล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมอืงเก่า ซึง่ในอดตีเป็นโกดงัสนิคา้ต่างๆ ปจัจบุนัถูกดดัแปลงมาเป็นรา้นอาหาร 

โรงแรม อารต์แกลเลอรี่ พพิธิภณัฑ ์รา้นคา้ต่างๆมากมาย ใหท่้านไดพ้กัผ่อนกบับรรยากาศแสนสบาย 

ผ่านชมบรเิวณท่าเรอื และBrygge อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ทีไ่ดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงเกโล (GEILO) (244 กม.) ทีต่ ัง้อยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของ

ธรรมชาต ิเมอืงเกโลเป็นสกีรีสอรท์ทีพ่รอ้มสรรพส าหรบัการเลน่สกี ซึง่ในช่วงฤดูหนาวจะเตม็ไปดว้ย

ผูค้นทีร่กัการเลน่สกี …อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GEILO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  เกโล-ออสโล-เรอื DFDS 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

*.*.*. (กรุณาเตรยีมกระเป๋าใบเลก็ใส่สมัภาระเพือ่คา้งบนเรอืส  าราญ 1 คืน) *.*.*. 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออสโล (222 กม.) เมอืงทีถู่กสถาปนาขึ้นเมือ่ 60 ปีก่อน ซึง่ในอดตีเมือ่คร ัง้ทีน่อร

เวยอ์ยู่ในอารกัขาของอาณาจกัรเดนมารก์ นอรเ์วยไ์ดย้า้ยเมอืงหลวงถงึ 2 คร ัง้จากกรุงทรอนโฮลมม์า

เป็นกรุงเบอรเ์กนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปจัจบุนั… 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

........ น.  เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอื DFDS สแกนดเินเวยีน ซเีวย ์มุ่งสู่เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 

16.30 น. เรอืส  าราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมอืงโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมารค์บนเรอืท่านจะไดพ้บกบัสิง่อ  านวย

ความสะดวก 

- ดสิโกเ้ธค -  บาร ์– รา้นคา้ปลอดภาษแีละอืน่ๆ

อกีมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหาค า่แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื สไตนส์แกนดเินเวยีน 

วนัที่เจด็ เรอื DFDS-โคเปนเฮเกน-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

09.30 น. เรอืส  าราญ DFDS ถงึเท่าเทยีบเรอื เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)ประเทศเดนมารค์ เมอืง

หลวง และเมอืงชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ต ัง้อยู่ชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์และเป็น

ย่านธุรกิจทีส่  าคญั เน่ืองจากมกีารท าประมง และเป็นเมอืงท่าของการขนส่งสนิคา้การท่องเทีย่ว และ

อตุสาหกรรม อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่วยงาม และน่าสนใจดว้ยมลีกัษณะของการผสมผสานวถิชีวีติ

หลากหลาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ นูฮาวน ์(NYHAVN) แหลง่ท่องเทีย่วส าคญัอกีแห่งหน่ึงของเมอืง เพราะมี

รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึทีส่วยงาม ทนัสมยัประกอบกบัมเีรอืใบ และเรอืสนิคา้โบราณที่

ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมอย่างดถีูกน ามาจอดทอดสมออยู่รมิสองขา้งฝัง่แม่น า้ ... 

น าท่านสู่ ถ่ายรูปบรเิวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลยีนบอรก์ (AMALIENBORG 

PALACE) ซึง่เป็นสถานทีป่ระทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ พระราชวงั

แห่งน้ีก่อสรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมรอ็คโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมกีารเปลีย่น

ทหารยามหนา้วงัทกุวนั เหมอืนกบัพระราชวงับ ัก๊กิ้งแฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงั

ต ัง้ต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บรเิวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซึง่รถสามารถแลน่ผ่านไปมาได ้

อย่างสบาย เน่ืองจากพระราชวงัแห่งน้ีไม่มรี ัว้ก ัน้ จตัรุสัดา้นหนา้ของพระราชวงั ท่านจะพบกบัอนุสาวรยี ์

ของกษตัรยิเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดูสงา่งามยิง่นกั…. 

น าท่าน ถ่ายภาพกบัเงอืกนอ้ยลดิเดิ้ล เมอรเ์มด (THE LITTLE MERMAID) ต านานแห่งความรกัของ

เงอืกนอ้ยสญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน้ จากงานการประพนั ธอ์นัลอืชื่อของฮนัส ์ครสิเตยีน

แอนเดอรส์นั (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรยีล คือ ตวัละครส าคญัทีท่  าใหก้รุง

โคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอกีอย่างหน่ึง นอกจากสวรรคแ์ห่งเมอืงท่าว่าเป็นเมอืงแห่งความรกัในเทพนิยาย
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อกีดว้ย นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยู่รมิชายหาดแลว้ แอเรยีล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการด์ และของที่

ระลกึ ไม่ว่าจะเป็น แมก็เน็ตแกว้น า้ พวงกุญแจ ท ัว่กรุงโคเปนเฮเกน 

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

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องบนิทีดู่ไบ 2355-0340 *.*.*. 

วนัที่แปด ประเทศไทย 

13.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย 

อตัราค่าใชจ่้าย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

11-18 ก.ย. 

8-15 ต.ค. // 16-23 ต.ค. 

19-26 ต.ค. 

58,888.- 15,500.- 

 

อตัรำน้ีรวม 

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  
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** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,650,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- บาท (เน่ืองจากยืน่ผ่านตวัแทนการยืน่จงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยืน่) (หากสถานทูตได ้

ก าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 40,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
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- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก
ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

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

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด

หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ
มัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคญั  



Euro12.2 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

นัน้ได ้
 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 
ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ
เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 

เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่สวเีดน 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั
ท าการเอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุดในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึ

หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่ 

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่
วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้ง

ขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักับสเตทเมน้ และชือ่-
นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 

หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 



Euro12.2 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีน

บา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 

 
4. หลกัฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 
ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้

สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 


