
 

 

รหัสทัวร VCT1901617 
ทัวรยุโรป Aurora เดนมารก-นอรเวย  9 วัน 6 คืน (EK) 
ลาแสงเหนือ (Aurora light) – พระราชวังอมาเรียนเบิรก - ถนนชอปปم�ง 
ลองเรือ DFDS - ลองเรือ Sognefjord-ดาวอส-เบอรเกน 
 
 

 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง      
 วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ                                                                                                                
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร สายการ

บินอิมิเรตแอรไลน (EK) เจาหนาที่จากบริษทั ฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหทาน 

วันที่สองของการเดินทาง    กรุงเทพ ฯ - โคเปนเฮเกน (เดนมารก)  
01.05 น. ออกเดินทางสู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดย เท่ียวบินที่ EK385 / 
EK015  

*.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ดูไบ *.*.*. 
12.20 น.      (เวลาทองถิ่น) ถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของ

ประเทศเดนมารคและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศเดนมารค กรุงโคเปนเฮเกนเปน
ที่ต้ังของศูนยกลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเปนที่ต้ังพระราชวัง
หลวงในพระราชวงศเดนมารค หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว 

  นําทาน ชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน ดนิแดนแหงสมญานาม นครแหงเทพ
นิยาย และถายรูปบริเวณ พระราชวังอามาเลียนบอรก (AMALIENBORG 
PALACE) อันเปนที่ประทับของสมเด็จพระราชินีและราชวงศเดนมารค ชมบริเวณ
พระราชวังคริสเตียนบอรก (CHRISTIANBORG PALACE) ซึ่งในปจจุบันใชเปน
ที่ทําการรัฐสภา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทาน ชมน้ําพุเกฟออน (GEFION FOUNTAIN) ตนตํานานของอาณาจักรเดน

มารค มีนิทานเลากันวาราชินี   เกฟออนแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถ
พื้นดินขึ้นมาจากใตน้ํา เกิดเปนประเทศเดนมารคในทุกวันน้ี ชมรูปปم�นเงือกนอย 
(LITTLE MERMAID) ซึ่งเปนสัญลักษณของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกใน
นิยายของฮันส คริสเตียน แอนเดอรสัน นักแตงนิทานชาวเดนมารคท่ีมีช่ือเสียงไป
ทั่วโลก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน 
ที่พัก  SCANDIC SYDHAVNEN HOTEL หรือเทียบเทา 
 



 

 

วนัที่สามของการเดินทาง โคเปนเฮเกน (เดนมารก)  - DFDS - ออสโล (นอรเวย) 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  อิสระใหทานเลือกซื้อชอปปم�งของที่ระลึกมากมายของเดนมารค เชน ขนมเดนิช 

หมอนและผาหมขนเปดคุณภาพสูงของเดนมารค สินคาตกแตงบานดีไซนเกไกอัน
เปนเอกลักษณของสแกนดิเนเวีย วิตามินบํารุงผิว วิตามินเอมิดีน (IMEDEEN) ณ 
บริเวณ ถนนสายชอปปم�ง STROGET ที่ยาวที่สุดในยุโรป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อาหารจีน 
บาย  จากน้ันเดินทางสูทาเรือสําราญขนาดใหญ 

DFDS ซึ่งสะดวกสบายดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกดวยสิ่งอํานวยความสะดวก
นานาชนิด เชน ภัตตาคาร บาร ไนตคลบั และเพลินกับการเลือกชมสินคาปลอด
ภาษี เรือสําราญลําน้ีจะลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผาน OSLO 
FJORD ที่เปนสวนหน่ึงของฟยอรดนอรเวยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต พรอมเครื่องด่ืมทานละ 1 ดริงค 
(เบียร หรือ ไวน หรือซอฟทดริงค) ณ หองอาหารบนเรือ ประทับใจกับอาหารทะเล
สดจากมหาสมุทรแอตแลนติกและจากทะเล  

วันที่สี่ของการดินทาง    ออสโล  - ไกโล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 
......... น. เรือเทียบทา เมืองออสโล ประเทศนอรเวย  (OSLO) ที่ต้ังอยูขอบดานเหนือของ

อาวฟยอรด ระหวางการเดินทางทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของทองทุงหญา
อันเขียวขจี 
นําชมกรุงออสโล นครที่มีอายุกวา 1,000 ป ตั้งแตสมัยไวกิ้งเรืออํานาจ ผานชมนํา
เนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษตัรยินอรเวย… นําทานถายรูปกับ THE 
OSLO OPERA HOUSE… 
นําทานชมศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงามดวย
ลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูริมแมน้ํารายลอมไปดวยอาคารที่สวยงามริม
ออสโลฟยอรด … 
อิสระใหทานเดินเลนเลือกซื้อของชอปปم�ง ณ บริเวณถนนคารล โยฮนัส เกท ใหทาน
เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย จากน้ันนําเดินทางสูเมืองไกโล (GEILO) (222 กม.) ที่ต้ังอยูบนเขาทามกลางความ
สดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเปนสกีรีสอรทท่ีพรอมสรรพสําหรับการเลนสกี ซ่ึง
ในชวงฤดูหนาวจะเต็มไปดวยผูคนทีร่ักการเลนสกี สวนในฤดูรอนจะกลายเปนที่รวม
ของนักทองเที่ยวผูช่ืนชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุมนักเดินขามเขา กลุมนัก
ตกปลา และกิจกรรมกลางแจงตางๆ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  HIGHLAND LODGE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หาของการเดินทาง  ไกโล - ฟลัม - ลองฟยอรด - เบอรเกน 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟลัม (FLAM)  (120 กม.) ดินแดนแหงเขตชายฝم�ง

ทะเลแบบฟยอรดของนอรเวย ซึ่งเปนลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ําแข็ง
เม่ือครั้งที่บริเวณชายฝم�งทะเลเหลาน้ันยังเปนน้ําแข็งอยู เกิดการละลาย และกะเทาะ 
จนมีลักษณะเวาแหวงเขามาในแผนดินเปนธรรมชาติที่มีความงดงามเปนอยางมาก 
ซึ่งตั้งอยูปลายสุดของฟยอรด เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอรเวย ต้ังอยูริม
ชายฝم�งของซองฟยอรด (SOGNE FJORD)  
จากน้ันนําทาน ลองเรือในซองน ฟยอรด (SOGNEFJORD) ที่ไดชื่อวาเปน KING 
OF FJORD และนับไดวาเปนฟยอรดที่ลึกเขามาในแผนดินมากที่สุดดวยความยาว
กวา 200 กิโลเมตร ทานจะไดชืน่ชม  ความงามทางธรรมชาติทีส่รางสรรคไวให
ทานชื่นชมอยางเต็มอ่ิม สวยราวอยูในภาพวาดจากจินตนาการ เนียรอยฟยอรด 
(NAEROYFJORD) เปนฟยอรดที่ไดรบัการยกยองใหเปนมรดกโลก และเออร
แลนดส ฟยอรด (AURLANDSFJORD) เปนฟยอรดที่มีขนาดใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศนอรเวย ท้ังสองฟยอรดเปนสาขาของ SONGNEFJORD ซึ่งไดชื่อวา
เปน KING OF FJORD คือ เปนฟยอรดที่ใหญที่สุด และยิ่งใหญที่สุดของนอรเวย 
โดยเฉพาะเนียรอยฟยอรด ไดรับการยอมรับวาเปนฟยอรดที่อยูหางไกลที่สุด และ
สวยงามทีสุดในฟยอรดสาขาของ SOGNEFJORD อีกทั้งยังเปนฟยอรดที่ใหญ
ที่สุดในนอรเวยอีกดวย 

  นําทานเดินทางสู เมืองวอส (VOSS) (71 กม.)...เมืองนารักริมทะเลสาบที่ซึ่งลน
เกลารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปในป 1907 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  นําทานออกเดินทางสู เมืองเบอรเกน (BERGEN) (106 กม.)...เมืองหลวงแหง

ศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเกาแกแหงฟยอรดของประเทศนอรเวย อีกทั้งยังเปน
เมืองมรดกโลก โดยไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกดวย 



 

 

เปนเมืองใหญอันดันสองของประเทศและเปนเมืองทาสําคัญทางชายทะเลตะวันตก
เฉียงใตของนอรเวย  

  นําทานชมเมืองเบอรเกน (BERGEN) (147 กม.) เมืองหลวงแหงศิลปวัฒนธรรม
และเมืองหลวงเกาแกแหง 

  ฟยอรดของประเทศนอรเวย อีกทั้งยังเปนเมืองมรดกโลก โดยไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกดวย เปนเมืองใหญอันดันสองของประเทศและ
เปนเมืองทาสําคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใตของนอรเวย ..ชมเมืองเบอรเกน 
ยานเมืองเกาชาวประมง ทาเทียบเรือเดินสมุทร และเปนศูนยกลางการขุดเจาะ
น้ํามันของประเทศดวย  

  ..ชมบริเวณทาเรือเกาบริกเกน (BRYGGEN) หรือยานเมืองเกาของเบอรเกน ซึ่ง
เปนสัญลักษณของเมืองนี้ ดวยหองแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สรางดวยไมทาสีขาว 
แดง เหลือง เขียว จั่วหนาสามเหลี่ยม มีเสนหนารัก หนาบานมักจะตกแตงดวยไม
แกะสลักเปนรูปหัวกวาง ตัวแคปรคิอน หรือมามังกร และรูปตุกตาตางๆ อาคารบ
ริกเกนถงึ 61 หลังไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก
องคการยูเนสโก  ....อิสระมีเวลาใหทานเลือกเดินเลน ซื้อของฝาก ของท่ีระลึก
บริเวณตลาดริมทาเรือ ซ่ึงมีท้ังยานตลาดปลา ตลาดนัดขายสินคาพ้ืนเมือง ผลไม 
งานศิลปะ ฯลฯ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  AUGUSTIN HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่หกของการเดินทาง    เบอรเกน - ทรอมโซ – ชมแสงเหนือ 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย เดินทางเลนชมเมืองและชอปปم�งสินคาตามอิสระ 
…….. น. นําทานออกเดินทางสู เมืองทรอมโซ (TROMSO) ประเทศนอรเวย โดยสายการบิน
..........เทีย่งบินที่ .......... 
…….. น.  (เวลาทองถิ่น) ถึงเมืองทรอมโซ (TROMSO) ประเทศนอรเวย เปนเมืองและ

เทศบาลในทรมสเคานต ีประเทศนอรเวย เปนเมืองทาทางทะเลบนเกาะขนาดเล็ก
ระหวางเกาะควาลอยกับผืนแผนดินใหญ มีประชากรมากเปนอันดับ 7 ของนอรเวย 
เปนเมืองที่มีบานเกาทําจากไมจํานวนมากที่สุดในนอรเวยเหนือ บานเกาท่ีสุดสราง
ตั้งแตป ค.ศ. 1789 มวีิหารอารกติก (ARCTIC CATHEDRAL) วิหารสมัยใหมท่ี
สรางในป ค.ศ. 1965 ที่เปนจุดสังเกตที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมือง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 *.*.*. ตามลาแสงเหนือ AURORA LIGHT *.*.*. 
ที่พัก  THON HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันเจ็ดของการเดินทาง   ทรอมโซ  - ออสโล 
เชา          รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระกับการเดินเลนชมความสวยงามและชอปปم�งสินคา ณ เมืองทรอมโซ ตาม
อัธยาศัย 

…….. น.  นําทานออกเดินทางสู เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอรเวย โดยสายการ
บิน..........เที่ยวบินที่ .......... 
…….. น.  (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอรเวย นครหลวงแหงประเทศ

เดนมารก เจาของฉายาสวรรคแหงเมืองทา ซึ่งมีผูแตงเพลง WONDERFUL 
COPENHAGEN ใหคนรูจักกันทั่วโลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภัตตาคาร  อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก SCANDIC HVIDOVRE หรือเทียบเทา  
วันแปดของการเดินทาง   ออสโล  - ประเทศไทย                                      
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  *.*.*. อิสระพักผอนตามอัธยาศัย *.*.*.  นําทานเดินทางสู สนามบิน  
14.10 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินอิมิเรตแอรไลน (EK) เทีย่วบินที่  
EK160/EK384  
วนัเกาของการเดินทาง   ประเทศไทย 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่นามบินดูไบ *.*.*.  
12.05 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ….. 

********** 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เดก็ตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

12-20 ต.ค. / 1 – 9 พ.ย. 
29 พ.ย.-7 ธ.ค. // 4-12 ธ.ค. 78,888.- 15,000.- 
25 ธ.ค. – 2 ม.ค. 
28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 88,888.- 18,000.- 
 
 
 
 



 

 

อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ (เบอรเกน-ทรอมโซ-ออสโล) 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยน
ยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึน้ 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใช
เวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา



 

 

อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขยีน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
7. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
8. คาเขาชมสถานที่ตางๆ... 
9. SERVICE CHARGE 70 EURO / PAX  
10. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทาน

ใดไมสามารถมาตามกําหนดได  
กรณีถามีคาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระมัดจําทัวร ทานละ 30,000 บาท  
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

ชําระงวดสุดทาย 15 วัน กอนเดินทาง 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการ

เดินทางระหวางบริษัทและลูกคา 



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเทีย่วบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนญุาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 20.- วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไข
ของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณา
ติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึ
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
 
เงื่อนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกรณี มากกวา 1 เดือนกอนวัน

เดินทาง เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดทุกกรณี 1-29 วัน กอนวันเดินทาง 

เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 
( หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่
ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนัน้ดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขวีซา  
- กรณีผูเดินทางไมผานการอนุมัติวีซาจากสถานทูตนัน้ๆ ทางบริษัทจะไมมีการคืน

คาธรรมเนียมวีซาและคาบริษัทที่ระบุในรายการทัวรไวแลว ใดๆทั้งสิ้น 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระ

ผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระ
ผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน(ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวซีาได
ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิาร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
ในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชาํระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯเปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติ
วีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัท
ฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกครัง้มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลกูคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวน
ผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ
ความปลอดภัย / เวนมี 

ใบรับรองแพทย) 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยนืยันจาก
พนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณโีปรแกรมอาจ
ตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความ
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ
ผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง
เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียด
ดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดย



 

 

มิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งน้ี” 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาสวีเดน 
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 8) *** ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับ
จากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจาก
ทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันย่ืนวีซาหนังสอื
เดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือ
เดินทางออกมาได 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 

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

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน 
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรอื Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผู
เดินทาง ยอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นตํา่ 
100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวี
ซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม 
พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา



 

 

ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอื
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไม
ไมมี passport *** 



 

 

-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ท้ังสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


