
 

 

รหัสทัวร FNT1901900 
ทัวรไอซแลนด มหัศจรรยดินแดนธรรมชาติ 8 วัน 5 คืน (TG) 
ออส โล  – เรคยาวิ ค  – วงกลมทองคํ า  – อุ ทยานแห งชาติ ธิ ง เวลลี ร   
น้ําตกกูลลฟอส – น้ําพุรอนกีเซอร - ฟลูดีร - เสนทาง SOUTH SHORE 
น้ํ า ต ก เซ ล ย าแ ล น ส ฟ อ ส ส  – ห าด ท ร าย สี ดํ า น้ํ า ต ก ส โก ก า ร ฟ อ ส 
สโคการฟอสล – อุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล – ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน
HNAPPAVELLIR - ลองเรือชมปลาวาฬ 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง   สนามบินสุวรรรณภูมิ 
20.00 น.  คณะพรอมกันที ่ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสาย

การบินไทย เจาหนาท่ีบริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
วันที่สองของการเดินทาง   สนามบินสุวรรรณภูมิ- ออสโล-ชมเมือง-เรคยาวิค 
00.20 น.  ออกเดินทางสู กรุงออสโล ประเทศนอรเวย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่

TG954 
06.50 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบิน กรุงออสโล ประเทศนอรเวย....หลังผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย  
......... น. จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบิน เพือ่ทําการเช็คอินเคานสายการบินไอซแลนด

แอร (ICELAND AIR) เพ่ืออกเดินทางสู เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) 
13.40 น. ออกเดินทางสู เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซแลนด โดยสายการบินไอซแลนดแอร 

(ICELAND AIR) โดยเท่ียงบินที ่FI…. 
14.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงเมืองเรคยาวิค 

(REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซแลนด 
เปนเมืองหลวงที่ต้ังอยูใกลกับขั้วโลกเหนือมากที่สุด
โดยตั้งอยูไมไกลจากเสนอารกติกเซอรเคิลมากนัก ....
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย.....  
*** เวลาที่เมืองเรคยาวิคชากวาเมืองออสโล 2 ชั่วโมง ** 

คํ่า นําทานเดินทางสูภัตตาคาร เพ่ือรับประทานอาหารคํ่า ... 
 จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ที่พัก PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สามของการเดินทาง          เรคยาวิค-วงกลมทองคํา-อุทยานแหงชาติธิงเวลลีร 

      -นํ้าตกกูลลฟอส-นํ้าพุรอนกีเซอร-ฟลดูีร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทาน ชมความงามเหนือธรรมชาติไอซแลนดใน
เสนทางท่ีชื่อวาวงกลมทองคํา (GOLDEN CIRCLE)  
ชมทัศนียของทุงหญากับทุงลาวา ฝูงแกะ วัว มา หากินอยู
ตามธรรมชาติ  
นําทานชม อุทยานแหงชาติธิงเรลลี ่(THINGVELLIER 
NATION PARK)ยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกดาน



 

 

วัฒนธรรมในป ค.ศ. 2014 สถานที่แหงน้ีมีความสําคัญในฐานะเปนสภาแหงแรก
ของไอซแลนดโดยรัฐสภาไดกอตั้งขึ้นเม่ือ ค.ศ. 930 อุทยานแหงน้ีตั้งอยูตรงรอย
แยกของหุบเขากับทะเลสาบซึ่งเปนทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดใน
ไอซแลนด  
นําทานชม น้ําตกกลูฟอสตร (GULLFOSS WATERFALL)เปนน้ําตกที่มีช่ือเสียง
ของประเทศ น้ี และชื่อน้ีหมายความถึง 
น้ําตกทองคํา ถือเปนหน่ึงในความมหัศจรรย
ทางธรรม ระดับโลก 

เท่ียง *.*.*. อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  
*.*.*. 

บาย นําทานชม น้ําพุรอนธรรมชาติ 
(GEYSIR)ซึ่งมีความสูงของการพุง 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก ICELAND HOTEL FLUDIR หรือเทียบเทา 
วันที่สี่ของการเดินทาง     ฟลูดีร-เสนทาง South Shore-นํ้าตกเซลยาแลนสฟอสส 
                                  -หาดทรายสีดําน้ําตกสโกการฟอส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโจกุลซาลอน 
(JOKUSARLON)ใหทานไดชม
ความสวยงามที่ ทะเลสาบธารน้ําแข็ง 
โจกุลซาลอนหรือทะเลสาบแหงน้ีเต็ม
ไปดวยกอนน้ําแข็งหรือไอซเบิรก 
ขนาดตางๆมากมายในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทัวรไมรวมคา

ลองเรือในทะเลสาบ)*.*.*. 
 นําทานชมความสวยงามของเรนิสฟายารา (REYNISFJARA BEACH) ซึ่งเปน

ลักษณะภูเขาเล็กๆ ที่เกิดจากลาวาของภเูขา
ไฟ และกอตัวขึ้นกลางแมน้ําธรรมชาติ ชม 
หาดทรายสีดํา ที่เต็มไปดวยหินสีดําและเม็ด
ทรายรวมท้ังแนวหินบะซอลล รูปทรงเหมือน
แทงออรแกนในโบสถ บริเวณแถบน้ีเต็มไป
ดวยบรรดานกตางๆ เชน นกแกวทะเล หรือ 
พัฟฟم�น 



 

 

 นําทาน ขับรถสโนวโมบิว *.*.*. รวมคาชุดและอุปกรณเรียบรอย *.*.*.  
เท่ียง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเดินทางเสนทางสาย SOUTH SHORE ไอซแลนดมีช่ือชื่อเสียงในเร่ือง

ของการคนพบพลังงานความรอนใตพิภพ ซึ่งเปนพลังงานทีถู่ก
นํามาใชทดแทนเชื้อเพลงิ ทําให
ประเทศแหงน้ีไดรับ้กายกยอง
ใหเปนเมืองที่ไรมลพิษ ทัศนีย
ภาพสองขางทางเต็มไปดวย
ฟารมปศุสัตว เปนระยะๆ และ 

ภูเขาไฟเฮกลา (HEKLA) ที่มีความสูง 1,491 เมตรจากระดับน้ําทะเล  
นําทาน ถายรูปกับน้ําตกเซลยาแลนศฟอสส (SELJALANSFOSS) ซึ่งมีความสูง 
60 เมตร  …จากน้ันนําทานชมน้ําตก สโกการฟอสส (SKOGARFOSS) ม ีความ
สูงถึง 62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบลอมไปดวยทุงลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซึ่ง
ทานจะประทับใจอยางแนนอน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก HELLA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หาของการเดินทาง        สโคการฟอสล-อุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล 
                                      -ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน-Hnappavellir 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ชมภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (EYJAFJALLAJÖKULL) ภูเขาท่ีโดงดัง
มากๆ ในป ค.ศ. 2010 
ปจจุบันที่สถานที่ทองเที่ยว
ที่นักทองเทีย่วตางพากันมา
ชมและถายรูปตาม
อัธยาศัย.... 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองเรคยาวิค 
(REYKJAVIK).... 
จากน้ันนําทาน ชมเพอร
แลน (PERLAN)สถานที่
ที่มีเอกลักษณโดดเดน 
และเปนสัญลักษณของ
เมืองเรคจาวิก เน่ืองจาก



 

 

ตั้งอยูบนเนินเขามีความสูงเทากับอาคาร 5 ชั้นจากพื้นดิน 25.7 เมตร เปนอาคาร
ขนาดใหญดานบนเปนรปูทรงคลายลูกโลกคร่ึงวง ต้ังอยูบนฐานที่คลายถังนํ้าขนาด
ใหญ 4 ฐาน ที่มองเห็นไดในระยะไกลโดดเดน PERLAN ในภาษาไอซแลนด ตรง
กับภาษาอังกฤษวา THE PEARLที่แปลวา อาว ซึ่งการสรางสถานที่แหงน้ีจะให
หมายถึงวาเปนสัญลกัษณของอาวเรคจาวิก  
จากน้ันนําทานชมโบสถฮัลลกรีมสคิรคยา (HALLGRIMSKIRKJA CHURCH) 
เปนโบสถนิยายลูเทอรแลนด มีความสูง 73 เมตร ใชจัดพิธทางศาสนาที่สําคัญของ
เทศ ดานหนาจะมีอนุสาวรียของ เลฟรอีริกสัน เปนคนแรกของชาวนอสร    ที่ไป
เหยียบดินแดนอเมริกาเหนือและกรีนแลนดดวย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทาน ชมบอน้ํารอนบลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือทะเลสาบสีฟ�า สถานที่

ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก เปนบอน้ํารอนท่ีเต็มไปดวยแรธาตุมากมาย อาทิ
เชน ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเซียม,แคลเซี่ยม, 
ซัลเฟต, คลอรีน, คารบอนไดออกไซต และในบอยังมีเกลือแรซึ่งชวยใหทานผอน
คลายและรักษโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังไดอีกดวย ใหทานไดอิสระกับการแชน้ําแร
ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชุดวายน้ําและหมวกคลุมผมไปดวยสําหรับการแช
น้ํา) *.*.*.  

หมายเหตุ : รายการบอน้ําพุไมรวมอยูในรายการทัวร หากสนใจกรณุาติดตอ หวัหนาทัวร ราคา
ตอทาน... 

คํ่า *.*.*. อิสระกับการรบัประทานอาหารคํ่าในบรเิวณบอน้ําแร *.*.*. 
ที่พัก HELLA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หกของการเดินทาง     เรคยาวิค-ลองเรือชมปลาวาฬ-ออสโล 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทาเรือ เพ่ือนําทาน ลองเรือชมความนารักของปลาวาฬ 
(WHALE WATCHING)  
ที่อาศัยอยูตามธรรมชาติ ชมเหลาปลาวาฬที่มีอยูมากมายตามธรรมชาติ ใหทานได
ใกลชิด เพลิดเพลิน และประทับใจในความนารักของปลาวาฬท่ีจะมาวายวนอยู
ใกลชิดกบัทานตลอดการเดินทาง <<ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง>> 

เท่ียง อิสระอาหารเที่ยง 
บาย นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)..เพื่อเดินทางกลับสูกรุง

ออสโล(OSLO) ประเทศนอรเวย 



 

 

……… น. ออกเดินทางสู กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอรเวย โดยสายการบนิไอซแลนดแอร 
(ICELAND AIR) โดยเท่ียงบินที ่FI........ 

……… น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล ประเทศนอรเวย  
*.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 

ที่พัก OSLO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง   ออสโล -ประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

…นําทานเดินทางสู สนามบิน 
13.30 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสูกลับสู ประเทศไทย โดยการการบนิไทย เท่ียวบินที ่

TG955 
วันที่แปดของการเดินทาง  ประเทศไทย 
06.20 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษัทฯ
จะยึดถือความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 

 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 

กับ 1 ผูใหญทาน
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

3-10 ธ.ค. 

21-28 ม.ค. / 4-11 ก.พ. 

18-25 ก.พ. / 3-10 มีค. 

17-24 มี.ค. 

99,900.- 13,500 



 

 

อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

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

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูต



 

 

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

เจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลือ่นยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (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 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาวีซาเช็งเกน (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดได กรณีถาม ี
คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 
 
 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
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. คาทิป 60 EURO / PAX  

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระมัดจําทัวร ทานละ 30,000 บาท  

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

ชําระงวดสุดทาย 15 วัน กอนเดินทาง 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการ
เดินทางระหวางบริษัทและลูกคา 

 

 



 

 

หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรอื
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- 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…. 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 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) 



 

 

เงื่อนไขวซีา  

- กรณีผูเดินทางไมผานการอนุมัติวีซาจากสถานทูตนัน้ๆ ทางบริษัทจะไมมีการคืน
คาธรรมเนียมวีซาและคาบริษัทที่ระบุในรายการทัวรไวแลว ใดๆทั้งสิ้น 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการ

ชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท 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 ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวซีา
ไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง  

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  



 

 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน
ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯเปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได
ทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกครัง้มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 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. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณโีปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลีย่น - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

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



 

 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดนิทาง 
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,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล 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 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งน้ี” 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาเดนมารก 
*** 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 (รบกวนลกูคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นตํา่ 
100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่น
วีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกนั 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 (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ท้ังสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 


