
 

 

รหัสทัวร FNT1900984 
 

ทัวรยุโรป สแกนดิเนเวีย สตอกโฮลม คารลสตัท ออสโล โกล ฟลัม 
เบอรเกน 8 วัน 5 คืน (EK) 
 

ชมกรุงสตอกโฮลม ชมภายนอกพิพิธภัณฑเรือวาซา ชมภายนอกพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ  

ชมอุทยานฟรอกเนอร ชมปราสาท AKERSHUS ลองเรือในซองน ฟยอรด  

พระราชวังอะมาเลียนบอรก ถายภาพกับเงือกนอยลิดเด้ิล เมอรเมด 

 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศเคานเตอร

สายการบินเอมิเรตส (EK) เคานเตอร T เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวก 

 
วันที่สอง สตอกโฮลม(สวีเดน) 
01.35 น. (เวลาทองถ่ิน) ออกเดินทางสู กรุงสตอกโฮลมประเทศสวีเดนโดยเท่ียวบินที่ 
EK385 / EK157 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีสนามบินดูไบ 0445-0840 *.*.*. 
13.10 น. (เวลาทองถ่ิน) ถึง กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว......นําทาน ชมกรุงสตอกโฮลม 
เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามที่สุดแหงหน่ึง
ของโลกจนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก เมืองแหง
ประวัติศาสตรต้ังแตศตวรรษที่ 13 ...ชมความสวยงามของวิว

กรุงสตอกโฮลม ณ จุดชมวิว นําทานชอปปم�งที่ถนนชอป
ปم�งสตรีท.....อิสระชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย.... 
นําทาน ชมภายนอกพิพิธภัณฑเรือวาซา เรือรบโบราณ
ท่ีจมทะเลถึง 333 ป เรือรบที่ใหญท่ีสุดบรรทุกปน
ใหญถึง 64 กระบอก สรางเม่ือป ค.ศ. 1628  *.*.*. 
หากทานที่ตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหัวหนา 
คาเขาทานละ 15Euro.- *.*.*. 
นําทานอิสระถายรูปดานหนากับ CITY HALL หรือศาลาการเมืองทุกปของวันท่ี 
10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ท่ีน่ี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  QUALITY AIRPORT HOTEL ARLANDA หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม สตอกโฮลม-คารลสตัท-ออสโล-โกล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคารลสตัท  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (310 กม.) 
เมืองริมทะเลสาบแวนเนิรน ที่มีชาวเมืองนอรดิกด้ังเดิมอาศัยมาแตโบราณกวา 
1,000 ป 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (OSLO) (221 กม.) เมืองหลวงของประเทศ

นอรเวย ที่ต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางการเดินทางทานจะได
สัมผัสกับความสวยงามของทองทุงหญาอันเขียวขจี 

 นําทานถายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นําทานชมภายนอก
พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณจัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงท่ีสรางจากไม ในสตวรรษที่ 9 
*.*.*. หากทานที่ตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหัวหนา คาเขาทานละ 
15Euro.- *.*.*. 
นําทานชมอุทยานฟรอกเนอร ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงคามเปนอยูสภาพชีวิต
และการด้ินรนตอสูของมนุษยชาติ ซ่ึงเปนผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด .นําทาน
ชมปราสาท AKERSHUS  
นําชมกรุงออสโล นครที่มีอายุกวา 1,000 ป ต้ังแตสมัยไวก้ิงเรืออํานาจ ผานชมนํา
เนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริยนอรเวย..
นําทานชมศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวย
สถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคาร
หอคอยคู ต้ังอยูริมแมน้ํา รายลอมไปดวยอาคารท่ี
สวยงามริมออสโลฟยอรด ...จากน้ันอิสระชอปปم�ง
อยางจุใจบริเวณ ยานคารลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เปนแหลงชอป
ปم�งท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโลสินคาของฝากที่เปนที่นิยมของนักทองเท่ียวคือ 
เคร่ืองครัว พวงกุญแจเปนตน แตอยางไรก็ตาม สินคาและของท่ีระลึกตางๆ ท่ีขาย
กันในประเทศน้ีจะมีราคาคอนขางสูงเน่ืองจากนอรเวยเปนประเทศท่ีมีคาครองชีพ
สูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง… 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโกล (GOL) เมืองแสนสวยลอมรอบไปดวยเขาท่ีมี
ช่ือเสียงของนอรเวย เมืองแหงปากประตูสูดินแดนแหงฟยอรดแลนดและสกีรีสอร
ทยอดนิยมในเขตของประเทศ และยังเปนเมืองท่ียังคงรักษาจารีตวัฒนธรรม
รูปลักษณด้ังเดิมของหมูบานชนชาวนอรสในตนคริสตศตวรรษที่ 19.. 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ท่ีพัก  STOREFJELL RESORT HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี  โกล-ออสโล-ฟลัม-กูดวาเกน-เบอรเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟลัม (FLAM) ดินแดนแหงเขตชายฝم�งทะเลแบบฟ
ยอรดของนอรเวย ซ่ึงเปนลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ําแข็งเม่ือคร้ังที่
บริเวณชายฝم�งทะเลเหลาน้ันยังเปนน้ําแข็งอยู เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมี
ลักษณะเวาแหวงเขามาในแผนดินเปนธรรมชาติที่มีความงดงามเปนอยางมาก… 

จากน้ันนําทาน ลองเรือในซองน ฟยอรด (SOGNE 
FJORD) ท่ีไดช่ือวาเปน KING OF FJORD และนับได
วาเปนฟยอรดที่ลึกเขามาในแผนดินมากท่ีสุดดวยความ
ยาวกวา 200 กิโลเมตร ทานจะไดช่ืนชม  ความงามทาง
ธรรมชาติที่สรางสรรคไวใหทานช่ืนชมอยางเต็มอ่ิม สวย
ราวอยูในภาพวาดจากจินตนาการ เนียรอยฟยอรด 

(NAEROYFJORD) เปนฟยอรดที่ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก และเออร
แลนดส ฟยอรด (AURLANDSFJORD) เปนฟยอรดที่มีขนาดใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศนอรเวย ท้ังสองฟยอรดเปนสาขาของ SONGNEFJORD ซ่ึงไดช่ือวา
เปน KING OF FJORD คือ เปนฟยอรดที่ใหญที่สุด และย่ิงใหญทีสุ่ดของนอรเวย 
โดยเฉพาะเนียรอยฟยอรด ไดรับการยอมรับวาเปนฟยอรดที่อยูหางไกลท่ีสุด และ
สวยงามทีสุดในฟยอรดสาขาของ SOGNEFJORD อีกท้ังยังเปนฟยอรดที่ใหญ
ท่ีสุดในนอรเวยอีกดวย ....เดินทางถึง เมืองกูดวาเกน (GUDVANGEN)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน (BERGEN) เมืองใหญที่มีความสําคัญ

เปนอันดับ 2 ของนอรเวย อีกท้ังยังเปนเมืองทาท่ีสําคัญ และยังเคยใหการตอนรับ
ผูมาเยือนอยางอบอุนมาแลวกวา900 ป เปนเมืองท่ีไดรับการสืบทอดเอกลักษณ
ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเกาแกของบรรพบุรุษจนไดรับการข้ึนทะเบียนเปน 
มรดกโลก.. 

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ท่ีพัก  SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา  เบอรเกน-เกโล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกา ซ่ึงในอดีตเปนโกดังสินคาตางๆ ปจจุบันถูก
ดัดแปลงมาเปนรานอาหาร โรงแรม อารตแกลเลอร่ี พิพิธภัณฑ รานคาตางๆ
มากมาย ใหทานไดพักผอนกับบรรยากาศแสนสบาย ผานชมบริเวณทาเรือ และ
Brygge อาคารเกาแกอายุราว 300 ป ที่ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองเกโล (GEILO) (244 กม.) ที่ต้ังอยูบนเขา

ทามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเปนสกีรีสอรทท่ีพรอมสรรพสําหรับ
การเลนสกี ซ่ึงในชวงฤดูหนาวจะเต็มไปดวยผูคนท่ีรักการเลนสกี …อิสระพักผอน
ตามอัธยาศัย.... 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  GEILO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก  เกโล-ออสโล-เรือ DFDS 
เชา  รับประทานอาหารเชาบนเรือ 
*.*.*. (กรุณาเตรียมกระเป�าใบเล็กใสสัมภาระเพ่ือคางบนเรือสําราญ 1 คืน) *.*.*. 

นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (222 กม.) เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเม่ือ 60 ปกอน 
ซ่ึงในอดีตเม่ือคร้ังที่นอรเวยอยูในอารักขาของอาณาจักรเดนมารก นอรเวยไดยาย
เมืองหลวงถึง 2 คร้ังจากกรุงทรอนโฮลมมาเปนกรุงเบอรเกนกอนจะมาเปนกรุง
ออสโลในปจจุบัน… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
........ น.  เดินทางสู ทาเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย มุงสูเมือง

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 
16.30 น. เรือสําราญ DFDS SEAWAYS สู เมือง

โคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารคบนเรือทานจะไดพบกับ
ส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดิสโกเธค -  บาร – รานคาปลอดภาษี

และอ่ืนๆอีกมากมาย 
ค่ํา  รับประทานอาหาค่ําแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ สไตนสแกนดิเนเวียน 
 
วันทีเ่จ็ด เรือ DFDS-โคเปนเฮเกน-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหารเชาบนเรือ 
09.30 น. เรือสําราญ DFDS ถึงเทาเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน 

(COPENHAGEN)ประเทศเดนมารค เมืองหลวง และเมืองชายฝم�งทะเลของ
ประเทศเดนมารก ต้ังอยูชายฝم�งตะวันออกของเกาะซีแลนด และเปนยานธุรกิจที่
สําคัญ เน่ืองจากมีการทําประมง และเปนเมืองทาของการขนสงสินคาการ



 

 

ทองเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนเมืองใหญที่สวยงาม และนาสนใจดวยมี
ลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู นูฮาวน (NYHAVN) แหลงทองเที่ยวสําคัญอีกแหงหน่ึง
ของเมือง เพราะมีรานคา รานอาหาร รานขายของท่ีระลึกที่สวยงาม ทันสมัย
ประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินคาโบราณท่ีไดรับการบูรณะซอมแซมอยางดีถูก
นํามาจอดทอดสมออยูริมสองขางฝم�งแมน้ํา ... 

นําทานสู ถายรูปบริเวณลานกวางหนาพระราชวังอะมาเลียนบอรก 
(AMALIENBORG PALACE) ซ่ึงเปนสถานท่ีประทับของบรรดา
เหลาพระราชวงศแหงเดนมารก พระราชวังแหงน้ีกอสรางตามแบบ
สถาปตยกรรมร็อคโคโค ดานหนาของพระราชวังจะมีการเปล่ียนทหาร
ยามหนาวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบ๊ักก้ิงแฮมในอังกฤษ อาคาร

ของพระราชวังต้ังตอกันคลายเปนวงกลม บริเวณตรงกลางเปนลานกวางซึ่งรถ
สามารถแลนผานไปมาไดอยางสบาย เน่ืองจากพระราชวังแหงน้ีไมมีร้ัวก้ัน จัตุรัส
ดานหนาของพระราชวัง ทานจะพบกับอนุสาวรียของกษัตริยเดนมารกทรงมา ดู
สงางามย่ิงนัก…. 
นําทาน ถายภาพกับเงือกนอยลิดเด้ิล เมอรเมด (THE LITTLE MERMAID) 
ตํานานแหงความรักของเงือกนอยสัญลักษณที่สําคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงาน
การประพัน ธอันลือช่ือของฮันส คริสเตียนแอนเดอรสัน (HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN) แอเรียล คือ ตัวละครสําคัญที่ทําใหกรุงโคเปนเฮเกนไดรับฉายาอีก
อยางหน่ึง นอกจากสวรรคแหงเมืองทาวาเปนเมืองแหงความรักในเทพนิยายอีก
ดวย นอกจากจะน่ังอวดโฉมอยูริมชายหาดแลว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยูใน
โปสการด และของท่ีระลึก ไมวาจะเปน แม็กเน็ตแกวน้ํา พวงกุญแจ ท่ัวกรุง
โคเปนเฮเกน 

15.35 น. (เวลาทองถ่ิน)  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเที่ยวบินท่ี 
EK152 / EK376 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีดูไบ 2355-0340 *.*.*. 
 

วันที่แปด ประเทศไทย 
13.15 น. (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 



 

 

อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
พักหองคู 

เด็กต่ํากวา 
12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 

กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง

เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

11-18 ก.ย. 
8-15 ต.ค. // 16-23 ต.ค. 
19-26 ต.ค. 

58,888.- 15,500.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดข้ึนสําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

 
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 



 

 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 



 

 

คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 50.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (เน่ืองจากย่ืนผานตัวแทนการย่ืนจึงตองเสียคาบริการใหกับ

ตัวแทนการย่ืน) (หากสถานทูตได 
กําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดข้ึน
ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  

 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 



 

 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีที่
ทานย่ืนวีซาแลว  

 
หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 



 

 

- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 



 

 

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 



 

 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  

ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ



 

 

เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 
 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาสวีเดน 
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) *** ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจาก
วันย่ืนประมาณ 15 วันทําการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขา
สถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 

2 หนา อายุการใชงานเหลือไม 
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทาง
เลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลัง

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน 
หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผู
เดินทาง ยอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีข้ันต่ํา 
100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวี
ซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ย่ืน) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 



 

 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 
 
 


