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กําหนดการเดินทาง
ว ันทีหนึง
กรุงเทพฯ
21.00 น.
คณะพร ้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภู ม ิ ผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เ ตอร์ส ายการบินเอ
มิเรตส์ (EK) เคาน์เตอร์ T เจ ้าหน ้าทีคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวก
ว ันทีสอง
01.35 น.

สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)
(เวลาท ้องถิน) ออกเดินทางสู่ กรุงสต๊อกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยเทียวบินที EK385 / EK157
*.*.*. แวะเปลียนเครืองบินทีสนามบินดูไบ 0445-0840 *.*.*.

13.10 น.

(เวลาท ้องถิน) ถึง กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
เรียบร ้อยแล ้ว......นํ าท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวง
ของประเทศสวีเดน ทีมีความสวยงามทีสุดแห่งหนึงของ
โลกจนได ้รับขนานนามว่า ราชินีแห่ง ทะเลบอลติก เมือ ง
แห่ ง ประวั ต ิศ าสตร์ ตั งแต่ ศ ตวรรษที 13 ...ชมควา ม
สวยงามของวิวกรุงสต๊อกโฮล์ม ณ จุ ดชมวิว นํ าท่านช ้อป
ปิ งทีถนนช ้อปปิ งสตรีท.....
***อิสระช ้อปปิ งสินค ้าพืนเมืองตามอัธยาศัย....
นํ าท่าน ชมภายนอกพิพ ธ
ิ ภั ณฑ์เรือวาซา เรือรบโบราณที
จมทะเลถึง 333 ปี เรื อ รบที ใหญ่ ที สุ ด บรรทุ ก ปื นใหญ่ ถ ึ ง 64
กระบอก สร ้างเมือปี ค.ศ. 1628 *.*.*. หากท่านทีต ้องการเข ้าชม
ด ้านใน รบกวนติดต่อหัวหน ้า ค่าเข ้าท่านละ 15Euro.- *.*.*.
นํ าท่านอิสระถ่ายรูปด ้านหน ้ากับ CITY HALL หรือศาลาการเมือง
ทุกปี ของวันที 10 ธ.ค. จะมีพธิ ม
ี อบรางวัลโนเบล ณ ทีนี

คํา
ทีพัก

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
QUALITY AIRPORT HOTEL ARLANDA หรือเทียบเท่า

2 | 19EU2118 VCEURO 12.2_EK_OCT19_SCANDINAVIA_8D5N_ซองฟอยอร์ด

ว ันทีสาม
เช ้า

เทียง
บ่าย

สต๊อกโฮล์ม-คาร์ลสต ัท-ออสโล-โกล
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (310 กม.) เมืองริม ทะเลสาบ
แวนเนิรน
์ ทีมีชาวเมืองนอร์ดก
ิ ดังเดิมอาศัยมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) (221 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ทีตังอยู่ขอบ
ด ้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างการเดินทางท่านจะได ้สัมผัสกับความสวยงามของท ้องทุ่งหญ ้าอัน
เขียวขจี
นํ าท่านถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นํ าท่านชมภายนอกพิพ ธ
ิ ภั ณฑ์เรือไวกิงโบราณจั ด
แสดงเกียวกับเรือไวกิงทีสร ้างจากไม ้ ในสตวรรษที 9 *.*.*. หากท่า นทีต ้องการเข ้าชมด ้านใน
รบกวนติดต่อหัวหน ้า ค่าเข ้าท่านละ 15Euro.- *.*.*.
นํ าท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ทีมีประติม ากรรมทีแสดงถึงคามเป็ นอยู่สภาพชีวต
ิ และการดินรนต่อสู ้
ของมนุษย์ชาติ ซึงเป็ นผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด์ .นํ าท่านชมปราสาท AKERSHUS
นํ า ชมกรุง ออสโล นครทีมีอ ายุ ก ว่า 1,000 ปี ตังแต่ส มั ยไวกิงเรือ อํ านาจ ผ่า นชมนํ าเนี ยบรั ฐ บาล
พระบรมมหาราชวั ง ของกษั ตริย ์น อร์เ วย์..นํ า ท่ า นชมศาลาว่ า
การเมื อ งออสโล ซึงสร า้ งด ้วยสถาปั ตยกรรมทีสวยงามด ้วย
ลัก ษณะของอาคารหอคอยคู่ ตังอยู่ รม
ิ แม่ นํ า รายล ้อมไปด ้วย
อาคารทีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด ...จากนันอิสระช ้อปปิ งอย่างจุ
ใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็ น
แหล่งช ้อปปิ งทีเลืองชือของเมืองออสโลสินค ้าของฝากทีเป็ นที
นิย มของนั ก ท่ อ งเทียวคือ เครืองครั ว พวงกุญ แจเป็ นต ้น แต่
อย่างไรก็ตาม สินค ้าและของทีระลึกต่างๆ ทีขายกันในประเทศนี
จะมีราคาค่อนข ้างสูงเนืองจากนอร์เวย์เป็ นประเทศทีมีคา่ ครองชีพสูงทีสุดในโลกประเทศหนึง…

คํา
ทีพัก
ว ันทีสี
เช ้า

ื
จากนั นนํ า ท่า นเดิน ทางสู่ เมือ งโกล (GOL) เมืองแสนสวยล ้อมรอบไปด ้วยเขาทีมีชอเสี
ยงของ
ู่ น
นอร์เวย์ เมืองแห่งปากประตูสด
ิ แดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศ
และยั ง เป็ นเมือ งทียั ง คงรั ก ษาจารี ต วัฒ นธรรมรู ป ลัก ษณ์ดังเดิม ของหมู่ บ ้านชนชาวนอร์ส ในต ้น
คริสต์ศตวรรษที 19..
รับประทานอาหารคํา ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
STOREFJELL RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
โกล-ออสโล-ฟล ัม-กูดวาเกน-เบอร์เกน-นงกระเช
ั
า้ ชมวิวเมืองเบอร์เก้น
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) ดินแดนแห่งเขตชายฝั งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์
ซึงเป็ นลัก ษณะของการเกิดการกัดเซาะของนํ าแข็ง เมือครังทีบริเวณชายฝั งทะเลเหล่า นั นยั งเป็ น
นํ าแข็ง อยู่ เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมีลักษณะเว ้าแหว่งเข ้ามาในแผ่ นดินเป็ นธรรมชาติทีมี
ความงดงามเป็ นอย่างมาก…
จากนันนํ าท่าน ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) ทีได ้ชือว่าเป็ น KING OF FJORD และ
นั บได ้ว่าเป็ นฟยอร์ดทีลึกเข ้ามาในแผ่นดินมาก
ทีสุดด ้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะ
ได ้ชืนชม ความงามทางธรรมชาติทีสร ้างสรรค์
ไว ้ให ท
้ ่ า นชืนชมอย่ า งเต็ ม อิม สวยราวอยู่ ใ น
ภา พ ว า ด จ า ก จิ น ต น า กา ร เ นี ย ร อ ย ฟ ย อ ร์ ด
(NAEROYFJORD) เป็ นฟยอร์ด ทีได ้รับ การยก
ย่องให ้เป็ นมรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด
(AURLANDSFJORD) เป็ นฟยอร์ด ที มีข นาด
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ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทังสองฟยอร์ดเป็ นสาขาของ SONGNEFJORD ซึงได ้ชือว่า
เป็ น KING OF FJORD คือ เป็ นฟยอร์ด ทีใหญ่ ทีสุด และยิงใหญ่ทีสุด ของนอรเวย์ โดยเฉพาะ
เนียรอยฟยอร์ด ได ้รับการยอมรับว่าเป็ นฟยอร์ดทีอยู่ห่างไกลทีสุด และสวยงามทีสุดในฟยอร์ดสาขา
ของ SOGNEFJORD อีกทังยังเป็ นฟยอร์ดทีใหญ่ทสุ
ี ดในนอรเวย์อก
ี ด ้วย ....เดินทางถึง เมืองกูดวา
เกน (GUDVANGEN)
เทียง
บ่าย

คํา
ทีพัก
ว ันทีห้า
เช ้า

เทียง
บ่าย

คํา
ทีพัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) เมืองใหญ่ทมี
ี ความสําคัญเป็ นอันดับ 2 ของนอร
เวย์ อีกทังยังเป็ นเมืองท่าทีสําคัญ และยังเคยให ้การต ้อนรับผู ้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล ้วกว่า900 ปี
เป็ นเมืองทีได ้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษจนได ้รับ
การขึนทะเบียนเป็ น มรดกโลก นํ าท่าน นังกระเช ้าชมวิวทิวทัศน์อน
ั สวยงามของเมืองเบอร์เก ้น..
*.*.*. อิสระอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรือเทียบเท่า
เบอร์เกน-นงรถไฟสายแมนติ
ั
ก-เกโล
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ย่ า นเมือ งเก่า ซึงในอดีต เป็ นโกดั ง สิน ค ้าต่า งๆ ปั จจุ บั น ถู ก ดั ด แปลงมาเป็ น
ร ้านอาหาร โรงแรม อาร์ต แกลเลอรี พิพ ิธ ภั ณ ฑ์ ร า้ นค ้าต่ า งๆมากมาย ให ท
้ ่ า นได ้พั ก ผ่ อ นกั บ
บรรยากาศแสนสบาย ผ่านชมบริเวณท่าเรือ และBrygge อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ทีได ้รับการ
อนุรักษ์ไว ้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่าน นังรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม โดยสถานีไมร์ดาลเป็ นส่วนหนึงของเส ้นทาง
รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งนี
อยู่สงู กว่าระดับนํ าทะเลประมาณ 867 เมตร / เปลียนขบวน
รถไฟเป็ นสาย ฟลอมส์บ านา (FLAMSBANA) เส ้นทาง
ื
รถไฟสายโรแมนติกทีมีชอเสี
ยงของนอร์เวย์ นั งรถไฟสาย
โรแมนติกเลียบไปตามเส ้นทางชมวิวแสนสวย ระหว่างทาง
ท่านจะได ้ชืนชมกับธรรมชาติอันสวยงาม ลัดเลาะไปตาม
ไหล่เขา รถไฟจะจอดให ้ท่ าน ชม นํ าตก KJOSFOSS ซึง
นํ าทีไหลได ้มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง …
จากนันนํ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกโล (GEILO) (244 กม.) ทีตังอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใส
ของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็ นสกีรส
ี อร์ททีพร ้อมสรรพสําหรับการเล่นสกี ซึงในช่วงฤดูหนาวจะเต็ม ไป
ด ้วยผู ้คนทีรักการเล่นสกี …อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย....
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
GEILO HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีหก
เกโล-ออสโล-เรือ DFDS
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
ั ภาระเพือค ้างบนเรือสําราญ 1 คืน) *.*.*.
*.*.*. (กรุณาเตรียมกระเป๋ าใบเล็กใส่สม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (222 กม.) เมืองทีถูกสถาปนาขึนเมือ 60 ปี ก่อน ซึงในอดีตเมือครังที
นอรเวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจั กรเดนมาร์ก นอร์เวย์ไ ด ้ย ้ายเมืองหลวงถึง 2 ครังจากกรุงทรอน
โฮลม์มาเป็ นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็ นกรุงออสโล
ในปั จจุบัน…
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
........ น.
เดิน ทางสู่ ท่ า เทีย บเรือ DFDS สแกนดิเ นเวีย น
ซีเวย์ มุ่งสูเ่ มืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)
16.30 น.

เรือ สํา ราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมือ งโคเปนเฮ
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คํา
ว ันทีเจ็ด
เช ้า
09.30 น.

เก ้นประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะได ้พบกับสิงอํานวยความสะดวกดิสโก ้เธค - บาร์ – ร ้านค ้าปลอด
ภาษี และอืนๆอีกมากมาย
รับประทานอาหาคําแบบบุฟเฟ่ ต์บนเรือ สไตน์สแกนดิเนเวียน
เรือ DFDS-โคเปนเฮเกน-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย
รับประทานอาหารเช ้าบนเรือ
เรือสําราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)ประเทศเดนมาร์ค เมือง
หลวง และเมืองชายฝั งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตังอยู่ชายฝั งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็ น
ย่านธุรกิจทีสําคัญ เนืองจากมีการทําประมง และเป็ นเมืองท่าของการขนส่งสินค ้าการท่องเทียว และ
อุตสาหกรรม อีกทังยั งเป็ นเมือ งใหญ่ทีสวยงาม และน่ าสนใจด ้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถี
ชีวต
ิ หลากหลาย
จากนั นนํ า ท่า นเดินทางสู่ นู ฮ าวน์ (NYHAVN) แหล่ง
ท่องเทียวสําคัญอีกแห่งหนึงของเมือง เพราะมีร ้านค ้า
ร ้านอาหาร ร ้านขายของทีระลึก ทีสวยงาม ทั น สมั ย
ประกอบกับมีเ รือใบ และเรือสินค ้าโบราณทีได ้รั บการ
บู ร ณะซ่ อ มแซมอย่ า งดีถู ก นํ า มาจอดทอดสมออยู่ ร ิม
สองข ้างฝั งแม่นํา ...
นํ าท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว ้างหน ้าพระราชวังอะมา
เลีย นบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ซึงเป็ น
สถานที ประทั บ ของบรรดาเหล่ า พระราชวงศ์แ ห่ ง
เดนมาร์ก พระราชวังแห่งนีก่อสร ้างตามแบบสถาปั ตยกรรมร็ อคโคโค ด ้านหน ้าของพระราชวังจะมี
การเปลียนทหารยามหน ้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบักกิงแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวัง
ตังต่อกันคล ้ายเป็ นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็ นลานกว ้างซึงรถสามารถแล่นผ่านไปมาได ้อย่างสบาย
เนืองจากพระราชวัง แห่ งนี ไม่ ม ีรั วกัน จั ตุรัส ด ้านหน ้าของพระราชวัง ท่า นจะพบกับอนุ ส าวรีย ์ของ
กษั ตริยเ์ ดนมาร์กทรงม ้า ดูสง่างามยิงนัก….
นํ าท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน ้อยลิดเดิล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตํานานแห่งความรักของ
เงือกน ้อยสัญลักษณ์ทีสํา คัญของกรุง โคเปนเฮเก ้น จากงานการประพั น ธ์อันลือ ชือของฮันส์ คริส
เตียนแอนเดอร์สัน (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรีย ล คือ ตัว ละครสําคัญ ทีทํ าให ้กรุ ง
โคเปนเฮเกนได ้รับฉายาอีกอย่างหนึง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็ นเมืองแห่งความรักในเทพ
นิยายอีกด ้วย นอกจากจะนังอวดโฉมอยู่รม
ิ ชายหาดแล ้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และ
ของทีระลึก ไม่วา่ จะเป็ น แม็กเน็ ตแก ้วนํ า พวงกุญแจ ทัวกรุงโคเปนเฮเกน

15.35 น.

(เวลาท ้องถิน) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เทียวบินที EK152 / EK376
*.*.*. แวะเปลียนเครืองบินทีดูไบ 2355-0340 *.*.*.

ว ันทีแปด
13.15 น.

ประเทศไทย
(เวลาท ้องถิน) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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อัตราค่าใช ้จ่าย
้ า่ ย
อ ัตราค่าใชจ
11-18 ก.ย.62
8-15 ต.ค. // 16-23 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62

ผูใ้ หญ่
พ ักห้องคู่

เด็ กตํากว่า 12
ก ับ 1 ผูใ้ หญ่

58,888.-

เด็ กตํากว่า 12
ก ับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มเี ตียงเสริม

พ ักเดียวเพิม

15,500.-

อ ัตรานีรวม
1. ค่า ตัวเครืองบิน ไป-กลับ (Economy Class) ทีระบุ วัน เดิน ทางไปกลับพร ้อมกรุ๊ป เท่า นั น (ในกรณี ม ีความ
ประสงค์อยู่ตอ
่ จะต ้องอยู่ภายใต ้เงือนไขของสายการบินและมีคา่ ใช ้จ่ายเกิดขึนสําหรับการเปลียนแปลง)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน ้าทัวร์นําเทียวตามรายการ
5. ค่า ห ้องพั ก ในโรงแรมทีระบุ ต ามรายการหรือ เทีย บเท่ า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่ว นใหญ่ จ ะไม่ ม ี
เครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในภูมป
ิ ระเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว
หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให ้ต ้องการเปลียนย ้ายเมือง
หรือเพิมค่าทัวร์ในกรณีพั กทีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู ้เดินทาง
เป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก
** เนืองจากการวางแพลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว (Single) ,ห ้องคู่
(Twin/Double) ห ้องพั กต่างประเภทอาจจะไม่ ตด
ิ กัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมห ้องพั กแบบ 3 ท่าน/3
เตีย ง (Triple Room) อาจจะไม่ ม ีห ้องพั ก แบบ 3 ท่า น ซึงถ ้าเข ้าพั ก 3 ท่ านอาจจะไม่ ไ ด ้เลย หรือ อาจมีค วาม
จําเป็ นต ้องแยกห ้องพักเนืองจากโรงแรมนันไม่สามารถจัดหาได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเงินเพิมเติมใน
กรณีทอาจมี
ี
การแยกห ้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ าํ
** กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีมีลก
ั ษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่ม ี
อ่างอาบนํ า ซึงขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต ้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได ้จากเจ ้าหน ้าที)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข ้ใน จากอุบัตเิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือนย ้ายเพือการรักษาพยาบาล
ฉุ กเฉินและการเคลือนย ้ายกลับประเทศ / ค่าใช ้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน)
** ลู ก ค า้ ท่ า นใดสนใจ...ซื อประกั น การเดิน ทางสามารถสอบถามข อ
้ มู ล เพิ มเติม กั บ ทางบริ ษั ทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุตงแต่
ั
แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]เท่านัน
อ ัตรานีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ ้งเข ้าแจ ้งออกสําหรับผู ้ทีไม่ได ้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่า
นํ าหนั กเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% และภาษี มูลค่าเพิม 7 % ในกรณีทต
ี ้องการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
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่ งพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครืองดืมสัง
5. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวช
ี อ
พิเศษ
6. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
8. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร (SERVICE CHARGE)
9. ค่าวีซ่าเช็ งเก ้น 4,500.- บาท (เนืองจากยืนผ่ านตัว แทนการยืนจึงต ้องเสียค่าบริการให ้กับตัวแทนการยืน)
(หากสถานทูตได ้กําหนดการยืนวีซ่า เป็ นคณะแล ้ว ท่านใดไม่ สามารถมาตามกําหนดได ้ กรณีถ ้ามีค่าใช ้จ่ า ย
เกิดขึนท่านละ 500.- บาท ลูกค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน)

ั
**กรุณาอ่านเงือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท่
ี านได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชําระเงินมัดจํ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉ ะนั นทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 25 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ ผ่านการอนุ มั ตวิ ซ
ี ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง

***ร้านค้าในยุ โรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิการย้ายเมืองทีเข้าพ ัก เช่น กรณีท ี
เมือ งน นมี
ั ก ารจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้า พ ก
ั เมือ งทีใกล้เ คีย งแทน และโปรแกรมอาจมีก าร
ปร ับเปลียนตามความเหมาะสม***
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กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ
3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็ม จํ านวน
ตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเกิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีทางบริษัท
ระบุข ้อความบางอย่างในนันด ้วย เพือจะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต่างประเทศ (ทังนีขึนอยู่กับ
ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียนวี
ื ซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมั ดจํ ามาแล ้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเกดขึนจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืนวีซา่ / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่า
ตัวเครืองบิน (กรณีอ อกตัวเครืองบิน แล ้ว) / ค่าส่ว นต่างกรณี ทีกรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ค รบตามจํ านวน (สอบถาม
เพิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครังหนึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเกิดอุบัตเิ หตุ,เจ็ บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีทางสายการบินให ้ระบุข ้อความ
ตามเงือนไขสายการบิน นั น ๆ เพือจะได ้ยืน ยัน กับสายการบิน และตัวแทนบริษั ททีต่า งประเทศ (ทั งนี ขึนอยู่ กับ
ดุล พินิ จ ของสายการบิน และบริษั ทต่า งประเทศ) ทั งนี ท่ า นจะต ้องเสีย ค่ า ใช ้จ่ า ยทีไม่ ส ามารถเรีย กคืน ได ้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
ยืนวีซา่ กรณีทท่
ี านยืนวีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่ รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้ เช่น การนั ดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณีทีกองตรวจคนเข ้า
เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่ อนุ ญาตให ้เข ้าเมือง รวมทังในกรณีที
ท่านจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่าน
ทราบล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
- เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข ้อแล ้ว ใน
กรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉ ะนั นทางบริษัท
ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนี
ขึนอยู่ กั บ สภาวะอากาศและเหตุสุ ด วิสั ย ต่ า ง ๆ ที ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ล่ ว งหน า้ โดยทางบริษั ทฯ จะคํ า นึ ง ถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีมีการจองทัวร์และได ้ชําระค่ามัดจําทัวร์หรือทังหมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีได ้ระบุไ ว ้
ทังหมด
- นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนังต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีสายการบินกําหนด
เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่างรวดเร็ วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉุกเฉินได ้ (นํ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีมีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให ้ที
นัง Long leg ขึนอยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน








ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน
กรณีทรัพย์สน
กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที ไม่ ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไม่
ี สามารถทํ ากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่ าน (
ผู ้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่ สามารถผ่านการพิจ ารณาวีซ่าได ้ครบ 30 ท่ าน ซึงในกรณีนีทาง
บริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ถ ้าต ้องการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
ื เงินในทุกกรณี
การเข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
 กรณี ยกเลิก การเดินทางภายหลัง จากได ้วีซ่า แล ้ว ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ ้งสถานฑูต เพือให ้อยู่ใ น
ดุลพินจ
ิ ของสถานฑูต เรืองวีซา่ ของท่าน เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษัทฯ เมือท่านได ้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่ม เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่ คน
ื ค่าธรรมเนียมทีได ้ชําระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืนคําร ้อง
ใหม่ก็ต ้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
 หากสถานทูตมีก ารสุ่ม เรียกสัม ภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัม ภาษณ์ตามนั ด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภ าพ ทังนีทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน า้ ทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษั ทฯ เป็ นแค่ตัว แทนอํ า นวยความสะดวกในขันตอนการยืนวีซ่า แต่ใ นการพิจ ารณาอนุ มั ต วิ ซ
ี ่า จะอยู่ ใ น
ดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านัน ซึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภั ยมา ณ
ทีนี
 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข ้อแล ้ว ใน
กรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯก่อนทุกครังมิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทังสินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยู่กับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเคยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีรักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่ รักษาเวลาเลย พู ด จาหยาบคาย ดืมสุราบนรถ ก่อเสียงรํ าคาญรบกวนผู ้อืน เอาแต่ใจตนเอง
หรือถือว่ามากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืนชักชวนผู ้ผืนให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือความสุขของผู ้เดินทางเป็ น
ส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือความปลอดภั ย / เว ้น
มีใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ ขายทัวร์แก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตํากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ
ก่อนจองทัวร์เพือหาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
 บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือ ไม่ ขายแก่ท่ านทีต ้องใช ้รถเข็น (กรุ ณาแจ ้งบริษั ทฯ ก่อนซือทัว ร์ เพือหา
ข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจะออกตัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่าทัวร์
นันๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นันยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนันได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํ างานและพั กผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่ เกิน12 ชม. เช่น เริมงาน 08.00 น. ต ้องจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลียน - เมือท่านจองทัวร์และ
ชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเ ศษ นั งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจํ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด

ึ วมเดินทาง
ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงร่
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นํ า สัม มนา และการเดิน ทางทีมีค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมทีพั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพร ้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทังนีทางบริษัทฯ ไม่ สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพั ก ยานพาหนะ,
อันเนืองจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข ้องกับสถานเอกอัก
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คราชฑูต รวมถึงผู ้มีอํ านาจทํ าการแทนประจํ าประเทศไทย (โดยไม่ จํ า ต ้องแสดงเหตุผล เนื องจากเป็ นสิท ธิพ ิเศษ
ทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทีผู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิ
เสธโดยเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมือ งของประเทศไทย และ/หรือ ต่า งประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ
เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมี
ิ
การปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความจํ าเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ทังนีการขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภั ยของท่านผู ้มีเกียรติ
ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
เอกสารประกอบการการยืนวีซา่ สวีเดน
ั 8) *** ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
*** ยืนวีซา่ เดียวแสดงตนที VFS Global (เทรนดี ชน
ี า่ น ับจากว ันยืนประมาณ 15 ว ัน
ทําการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุดในว ันยืนวีซา่ หน ังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า่ ไม่สามารถดงึ
หน ังสือเดินทางออกมาได้
1. หนั งสือเดินทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชาํ รุด(หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พืนหลังขาวเท่านั น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน
(รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนตํ
ั า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน
ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้อง
ขอเป็ น Statement เท่านั น)
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือนามสกุลภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
้ งั 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึงไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นั บจากวันทียืน) (ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน ้อง ทีมีสายเลือดเดียวกัน
หรือ สามีภรรยา เท่านั น)
3.2.1. ต ้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านั น
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีออกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีออกให ้ และผู ้ทีถูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียน
บ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
ื
-เจ ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
สถานทูตทียืน)
-นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
สถานทูตทียืน)
5. เอกสารส่วนตัว
-สําเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
*** กรณีทบิ
ี ดาหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทําจดหมายชีแจงว่าทําไมไม่ม ี passport ***
-กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีสถานทูตด ้วย ทัง
สองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านั น)
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน
เอกสารยืนวีซา่ อาจมีการปรับเปลียนและขออัพเดทเพิมเติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิมเติม
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