
 

 

รหัสทัวร FNT1902719 
ทัวรยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมารค นอรเวย ฟนแลนด สวีเดน  
9 วัน 6 คืน (TG) 
กรุงโคเปนเฮเกน ชมปราสาทโรเซนบอรก พระราชวังอามาเลียนบอรก ชมน้ําพุเกฟออน ชมรูป
ปم�นเงือกนอย กรุงออสโล อุทยานฟรอกเนอร พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ ฟลัม 
น้ําตก KJOSFOSS กรุงเฮลชิงกิ ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ กรุงสต็อคโฮลม พิพิธภัณฑเรือวาซา 
พิเศษ ! รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือ 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่หน่ึง สนามบินสุวรรณภมู ิ
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิผูโดยสารขาออกระหวางประเทศเคานเตอร

สายการบินไทย (TG) โดยมเีจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก… 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภมูิ - โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - DFDS 
00.50 น. ออกเดินทางสู กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารค โดยสาย

การบินไทย เที่ยวบินท่ี TG950 
06.35 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารค เมือง

หลวงของประเทศเดนมารคและเมืองที่ใหญท่ีสุดของประเทศเดนมารค กรุง
โคเปนเฮเกนเปนที่ต้ังของศูนยกลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเปน
ท่ีต้ังพระราชวังหลวงในพระราชวงศเดนมารค....หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรเรียบรอยแลว 

 นําทาน เขาชมปราสาทโรเซนบอรก (ROSENBORG CASTLE) ต่ังอยูใจกลาง
เมืองเปนปราสาทที่สรางขึ้นในสมัย  ศตวรรษที ่17 ใน
สมัยพระเจาคริสเตียนท่ี 4 ในศิลปะแบบดตัชเรเนซองส 
โดยนอกจากความสวยงามของภายนอกปราสาทแลว 
ภายในยังตกแตงอยางหรูหราดวยวัตถุที่ล้ําคามากมาย ท้ัง
ยังมีพิพิธภัณฑในบริเวณช้ันใตดินดวย ซ่ึงในอดีตปราสาท
แหงน้ีถูกสรางเพ่ือจุดประสงคใชในการพักรอนของเช้ือ
พระวงศในสมัยน้ัน ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพ

อังกฤษถงึ 2 คร้ัง คือในป 1794 และป 1801….. 
นําทาน ชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน ดินแดนแหงสมญานามนครแหงเทพนิยายและเขาชม

บริเวณ พระราชวงัอามาเลียนบอรก (AMALIENBORG PALACE) อันเปนท่ี
ประทับของสมเด็จพระราชินีและราชวงศเดนมารค  

  ชมบริเวณพระราชวังคริสเตียนบอรก (CHRISTIANBORG PALACE) ซึ่งใน
ปจจุบันใชเปนที่ทําการรัฐสภา  

  ชมน้ําพุเกฟออน (GEFION FOUNTAIN) ตนตํานานของอาณาจักรเดนมารค มี
นิทานเลากันวาราชินีเกฟออนแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพื้นดินขึ้นมา
จากใตน้ํา เกดิเปนประเทศเดนมารคในทุกวันน้ี ชมรูปปم�นเงือกนอย (LITTLE 
MERMAID) ซึ่งเปนสญัลักษณของกรงุโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของฮันส 
คริสเตียน แอนเดอรสัน นักแตงนิทานชาวเดนมารคท่ีมช่ืีอเสียงไปท่ัวโลก  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  นําทานถายรูปดานหนากับพระราชวังอมาเลียนบอรก (AMALIENBORG 
PALACE) บริเวณดานนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  อิสระใหทานเลือกซื้อชอปปم�งของท่ีระลึกมากมายของเดนมารค เชน ขนมเดนิช 

หมอนและผาหมขนเปดคุณภาพสูงของเดนมารค  สินคาตกแตงบานดีไซนเกไกอัน
เปนเอกลักษณของสแกนดิเนเวีย วติามินบํารุงผิว วติามินเอมิดีน (IMEDEEN) ณ 
บริเวณ ถนนสายชอปปم�ง STROGET ที่ยาวท่ีสุดในยุโรป 

  นําทานเดินทางสูทาเรือสําราญขนาดใหญ DFDS ซึ่งสะดวกสบายดวยส่ิงอํานวย
ความสะดวกดวยส่ิงอํานวยความสะดวกนานาชนิด เชน ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ 
และเพลินกับการเลือกชมสินคาปลอดภาษี เรอืสําราญลําน้ีจะลองสูทะเลเหนือจรด
มหาสมุทรแอตแลนติก ผาน OSLO 
FJORD ท่ีเปนสวนหน่ึงของ ฟยอรด
นอรเวยที่มีช่ือเสียงไปท่ัวโลก  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบ
สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต พรอมเครื่องด่ืม
ทานละ 1 ดริงค (เบียร หรือ ไวน หรือซอฟทดริงค) ณ หองอาหารบนเรือ 
ประทับใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติกและจากทะเล  

หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป�า OVERNIGHT BAG สําหรับคางคืน 1 คืน 
วันที่สาม DFDS - ออสโล - เกโล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.30 น.  เรือเขาเทียบทา กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอรเวย ในป 

2006 ออสโลไดชื่อวาเปนเมืองท่ีมีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนท่ีโตเกียว 
(ขอมูลจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของ
อาวฟยอรดท่ีช่ือ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ



 

 

ท่ีสุดชื่อ MALMOYA นอกจากน้ี ยังมีทะเลสาบกวา 343 แหงซึ่งเปนแหลงน้ําจืด
สําคัญ ... 

นําทาน ชมอุทยานฟรอกเนอร (FROGNER SCULPTURE PARK) ทาน
จะตื่นตาต่ืนใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ 
วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ป
ในการแกะกลุมรูปสลัก
หินแกรนิต และทองแดงใหคน
รุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึง
ชีวิตของมนุษย ตรงใจกลาง
ของอุทยานเปนที่ต้ังของรูป
แกะสลักช้ินโบวแดงของทาน
ช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 
จากน้ัน เขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง (VIKING SHIP MUSEUM) อาคารช้ันเดียว 
ท่ีจัดแสดงเรือไวกิ้งไว 3 ลํา แตละลํามีอายุประมาณ 1,000 ป โดยขุดไดจาก
รอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ี ยังจดัแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเคร่ืองใชใน
ชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ปดวย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองเกโล (GEILO) (220 กม.) ที่ต้ังอยูบนเขา

ทามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเปนสกีรีสอรทท่ีพรอมสรรพสําหรับ
การเลนสกี ซึ่งในชวงฤดูหนาวจะเต็มไปดวยผูคนท่ีรักการเลนสกี …อิสระพักผอน
ตามอัธยาศัย.... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก GEILO HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ส่ี  เกโล - ฟลัม - สถานีรถไฟไมรดาล - ซองนฟยอรด - เบอรเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟลัม (FLAM) (115  กม.) ดินแดนแหงเขตชายฝم�ง
ทะเลแบบฟยอรดของนอรเวย ซึ่งเปนลักษณะของการเกิดการกดัเซาะของน้ําแข็ง
เม่ือครั้งที่บริเวณชายฝم�งทะเลเหลาน้ันยังเปนน้ําแข็งอยู เกิดการละลายและกะเทาะ 
จนมีลักษณะเวาแหวงเขามาในแผนดินเปนธรรมชาติท่ีมีความงดงามเปนอยาง
มาก… 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย  ...นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟไมรดาล (MYRDAL) สถานีรถไฟท่ีอยูสูงที่สุด โดย
สูงจากระดับน้ําทะเลกวา 1,000 เมตร เปนสถานีรถไฟที่มี
ทัศนียภาพงดงามท่ีสุดในนอรเวย  
นําทาน น่ังรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม - ไมรดาล - ฟลัม โดย
สถานีไมรดาลเปนสวนหน่ึงของเสนทางรถไฟสายโรแมนติกฟล
อมสบานา โดยสถานีไมรดาลแหงน้ีอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 867 เมตร / เปลี่ยนขบวนรถไฟเปนสาย ฟลอมสบา

นา (FLAMSBANA) เสนทางรถไฟสายโรแมนติกที่มช่ืีอเสียงของนอรเวย น่ังรถไฟ
สายโรแมนติกเลียบไปตามเสนทางชมวิวแสนสวย 
ระหวางทางทานจะไดชื่นชมกับธรรมชาติอัน
สวยงาม ลัดเลาะไปตามไหลเขา รถไฟจะจอดให
ทาน ชม น้ําตก KJOSFOSS ซึ่งน้ําท่ีไหลไดมาจาก
การละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง …. 

 จากน้ันนําทาน ลองเรือในซองนฟยอรด (SOGNE 
FJORD) ที่ไดชื่อวาเปน KING OF FJORD และ

นับไดวาเปนฟยอรดทีล่ึกเขามาในแผนดินมากที่สุดดวย
ความยาวกวา 200 กโิลเมตร ทานจะไดชื่นชม  ความ
งามทางธรรมชาติท่ีสรางสรรคไวใหทานช่ืนชมอยางเต็ม
อ่ิม สวยราวอยูในภาพวาดจากจินตนาการ เนียรอยฟ
ยอรด (NAEROYFJORD) เปนฟยอรดที่ไดรับการยก
ยองใหเปนมรดกโลก และเออรแลนดส ฟยอรด 

(AURLANDSFJORD) เปนฟยอรดที่มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ
นอรเวย ทั้งสองฟยอรดเปนสาขาของ SONGNEFJORD ซึ่งไดชือ่วาเปน KING 
OF FJORD คือ เปนฟยอรดที่ใหญท่ีสุด และยิ่งใหญท่ีสุดของนอรเวย โดยเฉพาะ
เนียรอยฟยอรด ไดรับการยอมรบัวาเปนฟยอรดที่อยูหางไกลท่ีสุด และสวยงามที
สุดในฟยอรดสาขาของ SOGNEFJORD อีกทั้งยังเปนฟยอรดท่ีใหญที่สุดในนอร
เวยอีกดวย ...นําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน (BERGEN) (167 กม.)...เมือง
หลวงแหงศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเกาแกแหงฟยอรดของประเทศนอรเวย 
อีกท้ังยังเปนเมืองมรดกโลก โดยไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโกดวย เปนเมืองใหญอันดันสองของประเทศและเปนเมืองทาสําคัญทาง
ชายทะเลตะวันตกเฉียงใตของนอรเวย.... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

ท่ีพัก BEST WESTERN หรือเทียบเทา 
วันทีห่า เบอรเกน - เฮงชิงก ิ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกา ซึ่งในอดีตเปนโกดังสินคาตางๆ ปจจบุันถูก
ดัดแปลงมาเปนรานอาหาร โรงแรม อารตแกลเลอร่ี พิพิธภัณฑ รานคาตางๆ
มากมาย ใหทานไดพักผอนกับบรรยากาศแสนสบาย ผานชมบริเวณทาเรือ และ
Brygge อาคารเกาแกอายุราว 300 ป ที่ไดรับการอนุรกัษไวเปนอยางด ี

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
......... น.  ออกเดินทางสู กรุงเฮงชิงก ิโดยสายการบิน........... 
เท่ียวบินที่ ............. 
......... น. ถึงสนามบิน กรุงเฮลชิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวง

และเมืองท่ีใหญที่สุดของประเทศฟนแลนด ต้ังอยู
ทางใตของประเทศ ริมชายฝم�งอาวฟนแลนด 
เฮลซิงกิอยูติดกบัเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่ง
รวมต้ังเปนเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซงิกิ เฮลซิงกิมีช่ือเดิมวา เฮลซิงฟอรส 
และยังคงเปนช่ือเมืองในภาษาสวีเดนในปจจุบัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก SCANDIC SIMONKENTA  หรือเทียบเทา 
วันทีห่ก เฮงชิงก ิ- ชมเมือง - ลองเรือชิลเลียไลน(SILJA LINE)  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันนําทานชมประเทศที่มีเอกลักษณของตนเอง กรุงเฮลซิงก ิเจาของนาม ธิดา
สาวแหงทะเลบอลติก นครลูกครึ่ง มปีระชากรกวาสี่แสนคน มคีารล ลุดวิก เองเกล 
ชาวเยอรมันทําหนาที่เปนสถาปนิกใหญในโครงการสรางเมืองใหมน้ี  

  ชมศูนยกลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา 
(SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญรองรบั
คนไดหลายหม่ืนคน สิ่งกอสรางสําคัญบริเวณ

จัตุรัสน้ีคือ มหาวิหาร 
(CATHEDRAL) ซึ่งต้ังอยู
ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทาง
ทิศตะวันออกและตะวนัตก
เปนทําเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลําดับ 
และบริเวณจัตุรัสแหงน้ียังเคยใชเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร



 

 

ชนะรางวัลออสการเร่ือง เรดส โดยใชฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราด
ในสหภาพโซเวียต…ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ
แบบรัสเซียออรโธดอกซ และเปนโบสถนิกายออรโธดอกซที่ใหญท่ีสุดในยุโรป
ตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสกี้ต้ังอยูบนเนินไมไกลจากบริเวณทาเรือ มีลานกวางหนา
วิหาร เปนจุดชมวิวและถายรูปดานลางของอาวฟนแลนดและตลาดริมทาเรือที่
สวยงามจุดหน่ึง  
ชม อนุสาวรียฌอง ซีเบเลียส (SIBELIUS MONUMENT) นักประพันธท่ีมี
ช่ือเสียงชาวฟนน ซึ่งต้ังอยูภายใน สวนซีเบ
เลียส (SIBELIUS PARK) ซึ่งสรางขึ้นเพ่ือ
อุทิศใหกับฌอง ซิเบเลียส ออกแบบโดย EILA 
HILTUNEN ประติมากรชาวฟนน ประกอบไป
ดวยทอเหล็กประมาณ 600 ทอเช่ือมประสาน
เขาดวยกัน อนุสาวรียซีเบเลียสน้ีมีน้ําหนักถึง 
24 ตัน  

บาย  ชม โบสถ TEMPPELIAUKIO ซึ่งมีอีกช่ือหน่ึงวา ROCK CHURCH เปนโบสถที่
มีช่ือเสียงอีกแหงหน่ึงของกรุงเฮลซิงก ิสรางดวยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแตง
ท่ีสวยงาม มีสถาปตยกรรมท่ีแปลกตาอยูบริเวณหนาผาท่ีมีกําแพงภายในเปนหิน 

….นําทานสูบริเวณ ตลาดริมทาเรือ (MARKET SQUARE) 
ที่มีท้ังสวนของตลาดปลา,ตลาดผลไม,ตลาดสินคาจําหนายแก
นักทองเที่ยว ทานจะไดชมภาพชีวติการจับจายซ้ือของของ
ชาวฟนนิช อีกทั้งยงัสามารถเลือกชม เลือกซื้อหาเชอรร่ีสด 
สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไขปลาคารเวีย ผลิตภัณฑทํา
จากหนังกวางเรนเดียรมากมาย ฯลฯ / จากน้ัน เดินทางสู

ทาเรือ เพ่ือเดินทางโดยเรือสําราญลองทะเลบอลติกขนาดมหึมา ลองผานฟยอรด
อันแสนงามของฟนแลนด สูทะเลบอลติกจนถงึกรุงสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน 

 เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ เชน หองเลนเกมตาง ๆ โรงภาพยนตร 
ภัตตาคาร บาร คาสิโน ไนตคลบั รานคาปลอดภาษีท่ีจําหนายสินคาในราคาพิเศษ
สุด  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟ�ต 
สแกนดิเนเวียนซีฟู�ด ณ ภัตตาคารบนเรือ 
อ่ิมอรอยกับอาหารทะเลนานาชนิด 
โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไข



 

 

ปลาคารเวียรเลิศรส พรอมเคร่ืองดืม่ ไมวาจะเปนเบียรไวน หรือซอฟดริงคใหเลือก
ด่ืมแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไมธรรมดาในคืนพิเศษน้ี ค่ํา
คืนน้ี พักผอนในเรือสําราญ SILJA LINE   

หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป�า OVERNIGHT BAG สําหรับคางคืน 1 คืน 
วันทีเ่จ็ด ลองเรอืชิลเลียไลน(SILJA LINE) - สต็อคโฮลม (สวีเดน) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
......... น.   เรือเขาเทียบทา กรุงสต็อคโฮลม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ

ท่ีสุดของประเทศสวีเดน ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลทิศ
ตะวันออกของประเทศ เปนที่ต้ังของรัฐบาลสวีเดน 
และเปนท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีคารลท่ี 
16 กุสตาฟ พระมหากษัตริยองคปจจุบันของสวีเดน  

  ชมกรุงสต็อคโฮลม นครหลวงที่งดงามท่ีสุดของ
ประเทศสวีเดน และในกลุมสแกนดิเนเวีย 
ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอม
ดวยทะเลบอลติก และทะเลสาบมาลาเร็น ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวย
ท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ผานชมโรงละครแหงชาติ ทําเนียบรัฐบาล  

  ชม เขาพิพิธภัณฑเรือวาซา (WASA SHIP MUSEUM) เรือรบโบราณที่จม
ระหวางการออกทะเลเมื่อป 1628 และจมอยูใตทะเลนานถึง 333 ป ไดรับการ
บูรณะในป ค.ศ. 1961 อยางสมบูรณและจัดแสดงในพิพิธภัณฑวาซาท่ีมีช่ือเสียง
ของสแกนดิเนเวีย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  ชม ศาลาวาการเมือง (CITY HALL) ซึ่งออกแบบกอสรางโดยรังนารออสเบิรก

(RANGNAR OSTBERG)  ตัวตึกกอสรางดวยอิฐแดง
กวา 8 ลานกอนและตกแตงผนังในหองเตนราํที่มี
ลวดลายฝงหินโมเสกกวา 19 ลานช้ิน ขัดผิวหนาเรียบ
แลวเคลือบดวยทอง ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 12 ป 
แลวเสร็จในป ค.ศ. 1911 และในเดือนธันวาคมของทุกป
ท่ีน่ีจะใชเปนสถานที่จัดงานเล้ียงใหผูท่ีไดรับรางวัลโนเบล
ท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก โดยการมอบรางวลัโนเบลจัดข้ึน

เปนประจําทุกปในวันที ่10  ธันวาคม โดยผูพระราชทานคือสมเด็จพระราชาธิบดี
แหงราชอาณาจักรสวีเดน สําหรับผูท่ีไดรับรางวัลจะไดรับเหรียญรางวัลโนเบล ใบ
ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลประมาณ 10 ลานโครนหรือประมาณ 70 ลานบาท 



 

 

.....มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาของฝากท่ียานถนนชอปปم�ง 
DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮลมตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเทา 
วันทีแ่ปด สต็อคโฮลม - ประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
13.30 น. (เวลาทองถิ่น)  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่วบินท่ี 
TG945 
วันทีเ่กา  ประเทศไทย 
06.05 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 
อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
พักหองคู 

เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

23-31 ม.ค. // 13-21 ก.พ. 
27 มี.ค. - 4 เม.ย. 
24 เม.ย. – 2 พ.ค. // 2-10 
พ.ค. 
5-13 มิ.ย. 

92,900.- 22,900.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  



 

 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คาวีซา (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทนการยื่น) (หาก

สถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซา 
เปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- 
บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

8. คาทิป 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม่ที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 



 

 

6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

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

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

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

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรอืคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนงึ) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ี
ทานยื่นวีซาแลว  



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  

และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 



 

 

กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

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

ความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษัิทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถงึมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซาสวีเดน 
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) *** ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจาก
วันยื่นประมาณ 15 วันทําการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขา
สถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
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 (พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน 

หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรอื Statement บญัชีออมทรัพยสวนตัวของผู
เดินทาง ยอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 
100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวี
ซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
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. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 



 

 

-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 


