
โปรแกรม สวเีดน - ฟินแลนด์ - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก 9 วนั 6 คืน

รหสัทวัร์ : VCEURO 12.5 Scandinavia

เฮลซิงกิ - เรือ SILJALINE - สต๊อคโฮล์ม - คาลสตทั - ออสโล - โอเรโบร - เรือ DFDS - โคเปนเฮเก้น



กาํหนดการเดินทาง ราคารวมทกุอย่างตามรายการแลว้ ยกเวน้ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั

พเิศษ ลอ่งเรอืและพกับนเรอืสาํราญ SILJALINE

ลอ่งเรอืและพกับนเรอืสาํราญ DFDS SEAWAY

วนัที่หน่ึง สนามบนิสวุรรณภมูิ - เฮลชิงกิ (ฟินแลนด)์

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคานเ์ตอรส์ายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์ (QR)

เคานเ์ตอร์ T เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก

วนัที่สอง เฮลชิงกิ (ฟินแลนด)์

02.10 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบนิที่ QR837/QR301

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบนิที่สนามบนิโดฮา 0530-0825 *.*.*.

14.25 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ เมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ฟินแลนด์ ต ัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝัง่อ่าวฟินแลนด์ เฮลซงิกอิยู่ตดิกบัเมอืงวนัตาและเมอืงเอสโป ซึง่รวมตัง้

เป็นเขตเมอืงหลวงหรือมหานครเฮลซงิกิ เฮลซงิกิมชีื่อเดิมว่าเฮลซงิฟอรส์และยงัคงเป็นชื่อเมอืงในภาษาสวเีดน

ในปจัจบุนั หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้

จากนัน้นําท่านชมประเทศที่มเีอกลกัษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ

เจา้ของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก นครลูกครึ่ง มปีระชากรกว่า

สี่ แสนคน มีคาร์ล ลุดวิก เอง เกล ชาว เยอรม ันทําหน ้าที่

เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสรา้งเมืองใหม่นี้ ชมศูนย์กลาง

ของเมืองที่ จตัุรสัรฐัสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญ่

รองรบัคนไดห้ลายหมื่นคน สิ่งก่อสรา้งสาํคญับริเวณจตัุรสันี้ คือ

มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซึ่งต ั้งอ ยู่ทางทิศเหนือของจ ัตุร ัส

ทางทศิตะวนัออกและตะวนัตกเป็นทาํเนียบรฐับาลและอาคารหลกัของมหาวทิยาลยัตามลาํดบั และบรเิวณจตัรุสัแห่ง

นี้ ยงัเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ชนะรางวลัออสการ์เรื่องเรดส ์ โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซิงกิแทน

กรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวยีต

ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถแ์บบรสัเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถนิ์กาย

ออรโ์ธดอกซท์ี่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวนัตก ตวัวหิารอุสเปนสกี้ต ัง้อยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มลีานกวา้ง

หนา้วหิาร เป็นจดุชมววิและถ่ายรูปดา้นลา่งของอ่าวฟินแลนด์ และตลาดรมิท่าเรอืทีส่วยงามจดุหนึ่ง

ชมโบสถ ์ TEMPPELIAUKIO ซึ่ งมีอีกชื่ อหนึ่ ง ว่ า ROCK CHURCH เ ป็น โบสถ์ที่มีชื่ อ เสียงอีกแ ห่งหนึ่ ง

ของกรุงเฮลซงิกิ สรา้งดว้ยหนิโดยเฉพาะภายในมกีารตกแต่งทีส่วยงาม มสีถาปตัยกรรมทีแ่ปลกตาอยู่บรเิวณหนา้ผา

ทีม่กีาํแพงภายในเป็นหนิ

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั SCANDIC หรอืเทยีบเท่า



วนัที่สาม เฮลชิงกิ (ฟินแลนด)์ - ลอ่งเรอื SILJA LINE - สตอ๊กโฮลม์ (สวเีดน)

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านสู่บริเวณตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ที่มีท ัง้ส่วนของตลาดปลา, ตลาดผลไม,้ ตลาดสินคา้

จําหน่ายแก่นกัท่องเที่ยว ท่านจะไดช้มภาพชีวิตการจบัจ่ายซื้อของของชาวฟินนิช อีกท ัง้ยงัสามารถเลือกชม

เลอืกซื้อหา เชอรร์ี่สด สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไขป่ลาคารเ์วยี ผลติภณัฑท์าํจากหนงักวางเรนเดยีร์ ฯลฯ

นาํท่านชมย่านเมอืงเก่า และอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

........ น. จากน้ันเดินทางสู่ท่าเรือ SILJA LINE เพื่อเดินทางโดยเรือสาํราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหมึาล่องผ่านฟยอรด์

อนัแสนงามของฟินแลนด์ สู่ทะเลบอลติกจนถงึกรุงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน เพลดิเพลนิกบัความสนุกสนาน

มากมายในเรือ เช่น หอ้งเล่นเกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร์

ภตัตาคาร บาร์ คาสโิน ไนตค์ลบั รา้นคา้ปลอดภาษทีีจ่าํหน่าย

สนิคา้ในราคาพเิศษสุด

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ต ์ สแกนดิเนเวียนซีฟู้ ด

ณ ภตัตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกบัอาหารทะเลนานาชนิด

โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพเิศษ และไข่ปลาคารเ์วยีรเ์ลศิรส

พรอ้มเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเบยีรไ์วน์ หรือซอฟดริงคใ์หเ้ลอืกดื่มแบบ UNLIMITED เพลดิเพลนิกบัความหรูหรา

ทีไ่มธ่รรมดาในคนืพเิศษนี้ คํา่คนืนี้ พกัผ่อนในเรอืสาํราญ SILJA LINE

หมายเหตุ กรุณาเตรยีมกระเป๋า OVERNIGHT BAG สาํหรบัคา้งคนื 1 คนื

วนัที่สี่ สตอ๊กโฮลม์ - โอเรโบร (สวเีดน)

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

10.45 น. เรือเขา้เทียบท่า กรุงสต็อคโฮลม์ (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ตัง้อยู่

ริมชายฝัง่ทะเลทิศตะวนัออกของประเทศ เป็นที่ต ัง้ของ

รฐับาลสวเีดน และเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดี

คาร์ลที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษ ัตริย ์องค์ป ัจจุบ ัน

ของสวเีดน

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นําท่านชมกรุงสตอ๊กโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ด

แห่งหนึ่งของโลกจนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ต ัง้แต่ศตวรรษที่ 13

ชมความสวยงามของวิวกรุงสต๊อกโฮลม์ ณ จุดชมวิว นําท่านชอ้ปป้ิงที่ถนนชอ้ปป้ิงสตรีท อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้

พื้นเมอืงตามอธัยาศยั



นําท่านชมภายนอกพิพิธภณัฑเ์รือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ปี เรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่

ถึง 64 กระบอก สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1628 *.*.*. หากท่านที่ตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนติดต่อหวัหน้า ค่าเขา้

ท่านละ 15 Euro *.*.*. นําท่านอิสระถ่ายรูปดา้นหน้ากบัซิตี้ ฮอลล ์ (CITY HALL) หรือศาลาการเมืองทุกปี

ของวนัที่ 10 ธ.ค. จะมพีธิมีอบรางวลัโนเบล ณ ทีน่ี่

นําท่านเดินทางสู่เมืองโอเรโบร (ÖREBRO) ประเทศสวีเดน (192 กม.) ตัง้อยู่บนฝัง่ตะวนัออกของทะเลสาบ

เยลมาเรน เป็นสถานทีม่กีารประชมุคร ัง้สาํคญัหลายคร ัง้ รวมท ัง้การประชมุแห่งชาตใิน ค.ศ. 1810

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั SCANDIC HOTEL หรอืเทยีบเท่า

วนัที่หา้ โอเรโบร - คารล์สตทั - ออสโล

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมความสวยงามของปราสาทโอเรโบ อสิระถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลกึ นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมืองคารล์สตทั

(KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (109 กม.) เมืองริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชาวเมืองนอร์ดิกด ัง้เดิมอาศัย

มาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองออสโล (OSLO) (218 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ ที่ต ัง้อยู่ขอบดา้นเหนือ

ของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้อนัเขยีวขจี

นําท่านถ่ายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE นําท่านชมภายนอกพิพิธภณัฑเ์รือไวกิ้ งโบราณจดัแสดง

เกี่ยวกบัเรือไวกิ้ งที่สรา้งจากไม ้ ในศตวรรษที่ 9 *.*.*. หากท่านที่ตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนติดต่อหวัหน้า

ค่าเขา้ท่านละ 15 Euro *.*.*.

บ่าย นําท่านชมอุทยานฟรอ๊กเนอร ์ ที่มปีระติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่

สภาพชีวิตและการดิ้ นรนต่อสู ข้องมนุษย์ชาติ ซึ่ ง เ ป็นผลงานของ

กุสตาฟวิเกอแลนด์ นําท่านชมปราสาท AKERSHUS นําชมกรุงออสโล

นครที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ต ัง้แต่สมยัไวกิ้ งเรืออาํนาจ ผ่านชมทาํเนียบ

รฐับาลพระบรมมหาราชวงัของกษตัริยน์อรเ์วย ์ นําท่านชมศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรม

ที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ต ัง้อยู่ริมแม่นํา้ รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด์

จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจบริเวณ ย่านคารล์โจฮนัเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ลือ่งชื่อ

ของเมอืงออสโลสนิคา้ของฝากที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวคือ เครื่องครวั พวงกุญแจเป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม

สนิคา้และของทีร่ะลกึต่างๆ ทีข่ายกนัในประเทศนี้จะมรีาคาค่อนขา้งสูงเนื่องจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่ค่ีาครองชพี

สูงทีสุ่ดในโลกประเทศหนึ่ง

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ที่พกั SCANDIC HOTEL หรอืเทยีบเท่า



วนัที่หก ออสโล - เรอื DFDS

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านชมความสวยงามของย่านเมือง อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

........ น. เดินทางสูท่่าเทยีบเรอื DFDS สแกนดเินเวยีน ซเีวย์ มุ่งสู่เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

16.30 น. เรือสาํราญ DFDS SEAWAYS สู่เมืองโคเปนเฮเกน้ประเทศ

เดนมาร์คบนเรือท่ านจะไดพ้บกับสิ่งอํานวยความสะดวก

ดสิโกเ้ธค - บาร์ - รา้นคา้ปลอดภาษี และอืน่ๆ อกีมากมาย

คํา่ รบัประทานอาหาคํา่แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื สไตน์สแกนดิเนเวยีน

วนัที่เจด็ โคเปนเฮเกน

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื

09.30 น. เรือสําราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารค์ เมอืงหลวง และ

เมืองชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมาร์ก ต ัง้อยู่ชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สาํคญั

เนื่องจากมีการทาํประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินคา้การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกท ัง้ยงัเป็น

เมอืงใหญ่ที่สวยงาม และน่าสนใจดว้ยมลีกัษณะของการผสมผสาน

วถิชีวีติหลากหลาย

จากนั้นนําท่านเดินทางสูนู่ฮาวน์ (NYHAVN) แหลง่ท่องเทีย่วสาํคญั

อกีแห่งหนึ่งของเมอืง เพราะมรีา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ

ที่สวยงาม ทนัสมยัประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินคา้โบราณ

ทีไ่ดร้บัการบูรณะซ่อมแซมอย่างดถีกูนาํมาจอดทอดสมออยู่รมิสองขา้งฝัง่แมน่ํา้

นําท่านสู่ถ่ายรูปบริเวณลานกวา้งหน้าพระราชวงัอะมาเลียนบอรก์ (AMALIENBORG PALACE) ซึ่งเป็น

สถานทีป่ระทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ พระราชวงัแห่งนี้ ก่อสรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมร็อคโคโค

ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วงัทกุวนั เหมอืนกบัพระราชวงับ ัก๊กิ้งแฮมในองักฤษ อาคารของ

พระราชวงัต ัง้ต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาไดอ้ย่างสบาย

เนื่องจากพระราชวงัแห่งน้ีไม่มรี ัว้ก ัน้ จตัุรสัดา้นหนา้ของพระราชวงั ท่านจะพบกบัอนุสาวรียข์องกษตัริยเ์ดนมารก์

ทรงมา้ ดูสงา่งามยิง่นกั

นําท่านถ่ายภาพกบัเงือกน้อยลิดเดิ้ ล เมอรเ์มด (THE LITTLE MERMAID) ตาํนานแห่งความรกัของเงอืกนอ้ย

สญัลกัษณ์ที่สาํคญัของกรุงโคเปนเฮเกน้ จากงานการประพนัธ์อนัลือชื่อของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั

(HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรยีล คอื ตวัละครสาํคญัทีท่าํใหก้รุงโคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอกีอย่างหน่ึง

นอกจากสวรรคแ์ห่งเมอืงท่าว่าเป็นเมอืงแห่งความรกัในเทพนิยายอกีดว้ย นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยู่รมิชายหาดแลว้

แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ตแกว้นํา้ พวงกุญแจ ท ัว่กรุง

โคเปนเฮเกน

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั SCANDIC HOTEL หรอืเทยีบเท่า



วนัที่แปด โคเปนเฮเกน - โดฮา - ประเทศไทย

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.00 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์ เที่ยวบนิที่ QR612/QR830

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบนิที่โดฮา 1605-2020 *.*.*.

วนัที่เกา้ ประเทศไทย

07.05 น. (เวลาทอ้งถิ่น) เดินทางถงึประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ

ในกรณีที่ผ ูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกบัวนัเดินทางที่ท่านได้ทาํการจองไว้กบัทางบริษทัฯ

กรณุาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าต ัว๋ดงักล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรบัผิดชอบทุกกรณี

อตัราค่าใชจ้า่ย

วนัที่เดินทาง
ผูใ้หญ่

พกัหอ้งคู่

เด็กตํา่กว่า 12

กบั 1 ผูใ้หญ่

เด็กตํา่กว่า 12

กบั 2 ผูใ้หญ่

ไม่มีเตยีงเสรมิ

พกัเด่ียวเพิม่

ปี 2021

1-9 ต.ค.
69,900.-

12,900.-

15-23 ต.ค. // 22-30 ต.ค. 79,900.-

5-13 พ.ย. // 19-27 พ.ย. 69,900.-

3-11 ธ.ค.

24 ธ.ค.-1 ม.ค.

31 ธ.ค.-8 ม.ค.

79,900.-

ปี 2022

23-31 ม.ค. // 30 ม.ค.-7 ก.พ.

3-11 ก.พ. // 17-25 ก.พ.

21 ก.พ. -1 มี.ค.// 4-12 มี.ค.

18-26 มี.ค. // 20-28 มี.ค.

69,900.-
12,900.-

9-17 เม.ย. // 10-18 เม.ย.

11-19 เม.ย. // 12-20 เม.ย.
79,900.-

*** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิ

มีการข้ึนราคาของภาษีน้ํามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทางและค่ายื่นวซ่ีา ***



หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม

ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั

อตัราน้ีรวม
1. ค่าทปิ

2. ค่าวซ่ีาเชงเกน้

3. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ

4. ค่าชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ

5. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ

6. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า

7. ค่ามคัคุเทศก์ (ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง

8. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ และมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง)

10. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่

 ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์

 ค่าร ักษาพยาบาลสําหร ับคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยา้ย เพื่อการ

รกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐั กลบัประเทศ (เท่านัน้)

 *** ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ ***

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

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

*** ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายตุ ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ***

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] เท่านั้น



อตัราน้ีไม่รวม
1. ค่าบรกิารพเิศษต่าง ๆ

2. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ

3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนั และภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา

4. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี

5. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

6. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย

7. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ

8. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํา้หนกัเกิน

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั,

ค่ากระเป๋าเดนิทาง หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้

*** กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัฯ และลูกคา้ ***

เงือ่นไขการจอง
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง

มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป

เงือ่นไขการชําระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื และ รายละเอยีดอืน่ๆ
1. ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น

ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ

2. *** รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมอืงนัน้มกีารจดังาน

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ***

3. กรณียกเลกิการเดนิทาง

 ยกเลกิการเดนิทางเกบ็ค่ามดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้ 1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร์

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์ หรอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทั

ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีา และ ค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ

 (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้)/ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทั ฯ

อกีคร ัง้หนึ่ง)

4. กรณีผูเ้ดนิทางที่เกิดอุบตัิเหตุ, เจ็บป่วย, เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความ ตามเง ือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิ และตวัแทนบรษิทัฯ ทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิ และ

บริษทัฯ ต่างประเทศ) ท ัง้นี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรือค่าต ัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีา และค่าบรกิารยืน่วซี่ากรณีทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้



หมายเหตุ
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหาย หรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร์ เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)

 บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขายท ัวร์แก่ท่ านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอ ันตราย / เพื่อความปลอดภยั /

เวน้มใีบรบัรองแพทย)์

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ตามทางบริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการขาย หรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีด็กทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่าน

เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกั หรือมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกยีจของคนส่วน

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดูจาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้

ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูอ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวายในทวัร์ ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุม

ได ้ เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง

ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ

(เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ ท ัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและ

เหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทาง

เป็นสาํคญั

 หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัร์ หรือท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด

 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิกาํหนด เช่น

ตอ้งเป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้



 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ/

หรือผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่าย

เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานทูต

เรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ หรอื

ท ัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของเอกสารวซ่ีา

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

ใหมท่กุคร ัง้

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต

ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั

 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอํานวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตัิวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ

ของทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนัคนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เช่นเริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น.

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัร์ และชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความ และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้



ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูมี้เกยีรตซ่ึิงรว่มเดินทาง

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ

และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ

ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุ หรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ,

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่าง

ประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า

จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชทูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํเป็นตอ้ง

แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว

ท ัง้ในหรอืต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทาง

ถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เนื่องมาจาก

ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสาร

เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธิ์ดงักล่าว บริษทัฯ จะยดึถอื

และคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้
เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ

ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 15 วนัทาํการ ในระหว่างยื่นวซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดึงเลม่ออกมากอ่นได ้

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่

6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด (หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ควรนาํมาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จาํนวน 3 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านัน้

ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื่องประดบั ไมใ่ส่คอนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมกึ)

3. หลกัฐานการเงนิ

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ่้ายเอง

 ** Statement รายการเดนิบญัชอีอมทรพัยส่์วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน

(รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดนิบญัชี ยอดเงนิในบญัชีขัน้ตํา่ 100,000.- โดยการฝากหรือถอนก่อนแลว้ค่อยปรบั

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนัก่อนวนัยืน่วซ่ีา

 ** หนังสือรบัรองจากธนาคาร ** (แบงค์การนัตี) ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกุล

ภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที่ยื่น) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใด

อย่างหน่ึงไม่ได)้



3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ่้ายได ้ ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืด

เดยีวกนั หรอืสามภีรรยาเท่านัน้)

3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้

3.2.2. Statement รายการเดนิบญัชอีอมทรพัย์ ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้ และผูท้ีถ่กูรบัรองค่าใชจ่้ายให ้ เช่น สาํเนาทะเบยีนสมรส

สูตบิตัร ทะเบยีนบา้น

*** สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจาํ และบญัชียอดตดิลบ ***

4. หลกัฐานการทาํงาน

 เจา้ของกจิการ - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน (DBD) ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน

อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอืสาํเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403)

 เป็นพนกังาน - หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบรษิทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่ - สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่)

 นกัเรยีนหรอืนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่ - สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่)

5. เอกสารส่วนตวั

 บตัรประชาชน

 สาํเนาทะเบยีนบา้น

 สูตบิตัร (กรณีเดก็อายุตํา่กวา่ 18 ปี)

 ใบเปลีย่นชือ่ - นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)

 ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี

6. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา

 หากเด็กเดินทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

 หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอม

ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

 หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

 กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจ

ปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ี Passport แลว้ใช ้ ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชี้แจงว่าทาํไมไมม่ี Passport ***

 กรณีเดก็อายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา

7. ท่านไมจ่าํเป็นตอ้งเซน็รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท่้านเซน็เฉพาะแบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซี่าเท่านัน้



ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร์ การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของสถานทูต

งา่ยขึ้น

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือก่อนเดินทางกบัทางบริษทัฯ ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ

ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนาน และอาจไม่สามารถ

ดึงเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัิวซี่าได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ

เท่านัน้)

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศ ทีต่นพาํนกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง

ตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าใหก้บัทางบริษทัฯดว้ย เน่ืองจากประวตัิ

การเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่าและจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซี่า

ไมต่ํา่กวา่ 3 หนา้

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ ๆ และ

พาสปอรต์ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอืการขดีเขยีน หรอืแต่งเตมิใดๆ ในเลม่


	วันที่เดินทาง
	ปี 2021
	1-9 ต.ค. 
	15-23 ต.ค. // 22-30 ต.ค. 
	5-13 พ.ย. // 19-27 พ.ย.
	31 ธ.ค.-8 ม.ค.
	ปี 2022
	ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่


