
 

 

รหัสทัวร FNT1902392 
ทัวรยุโรป ฟนแลนด สักคร้ังในชีวิตตองไปใหได... ตามลาพิชิตแสงเหนือ 
8 วัน 6 คนื (EK) 
เฮลซิงกิ | อิวาลา | อินารี | หมูบานอิกลูฟารมสนัขฮัสกี ้| 
โรวาเนียม ิ| ลาแสงเหนือโรวาเนียมิ | หมูบานซานตาครอสเคมิ | 
เรือตัดน้ําแข็ง | กวางเรนเดียรปอรโว 
 

 



 

 

วันที่หนึ่ง  สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เฮงชิงกิ 
06.00 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4เคาเตอรสายการบินเอมิเรตส(EK)โดยมี

เจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
09.30 น. ออกเดินทางสู เมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI)ประเทศฟนแลนดโดยสายการบินเอ

มิเรตส(EK)โดยเท่ียวบินที่ EK375/EK2498 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ: 
1315-1710 น. *.*.*. 

21.55 น. (เวลาทองถิ่น)เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI) ประเทศฟนแลนด 
เมืองหลวงของประเทศฟนแลนดเจาของนาม “ธิดาแหงทะเลบอลติก” นครลูกครึง่
ที่มีประชากรกวาสี่แสนคนที่น่ีมีท้ังชาวฟนนและสวีดิช เน่ืองจากฟนแลนดเคยอยูใน
อารักขาของสวีเดนในอดีต ตอมาในสมัยพระเจาชารของรัสเซีย ไดทรงขยาย
อํานาจเขามาในฟนแลนด และไดยายเมืองหลวงมาต้ังอยูที่เฮลซิงกินับแตน้ันมา.....
หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว.... 

ที่พัก HELSINKIหรือเทียบเทา 
วันที่สอง  เฮงชิงกิ -อิวาโล-ซารริเซลกา- หมูบานอิกลูแคคสลอตทาเนน 
เชา        รับประทานอาหารเชาแบบกลอง 
......... น. นําทานออกเดินทางสู เมืองอิวาโล (IVALO) ประเทศฟนแลนดโดยสายการบิน..... 
เท่ียวบินที ่
*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเปนราคาพิเศษ ไมสามารถยกเลิก หรือทําการใดๆ ได ทุกกรณี *.*.*. 
......... น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองอิวาโล (IVALO) ประเทศฟนแลนดหลังผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางผานทะเลสาบ INARIเขตน้ีเปนเขต 
LAPLAND ของชาว SAMI ซึ่งเปนนชนเผาพื้นเมือง
ทางเหนือของฟนแลนด ทะเลสาบน้ีมีความยาวถึง 
80 กม. ... นําทาน เขาชมพิพิธภัณฑ SIDA ที่จัด
แสดงเร่ืองราวตางๆ และวิถีชีวติความเปนอยูของ
ชาวพื้นเมืองแลปป� 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย        จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซารริเซลกา (SAARISELKA) (31 กม.)เพื่อนําทาน

สู หมูบานอิกลูแคคสลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN)(11 
กม.)ตั้งอยูเหนือเสนเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด (LAPLAND) ของประเทศ
ฟนแลนด โดยสถานที่แหงน้ีอยูทามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไป
ทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศนใหชื่นชมความสวยงามของป�าเขา ทามกลางหิมะ



 

 

ขาวโพลนท่ีทานจะตองประทับใจไมมีวันลืม สําหรับหมูบานเรือนกระจกแหงน้ีสราง
ดวยกระจกนําความรอนแบบพิเศษ ซ่ึงจะทําใหระดับอุณหภูมิภายในหองอบอุน
ตลอด อีกทั้งยังป�องกันกระจกไมใหถูกน้ําแข็งเกาะเพ่ือใหทานไดชมวิวภายนอก
อยางชัดเจน แมวาอุณหภูมิภายนอกจะลดตํ่าลงมากกวา -30 องศาเซลเซียสก็ตาม
อีกทั้งหองพักแสนสบายน้ียังมีหองน้ําหองอาบน้ํา พื้นท่ีน่ังเลนพรอมเตาผิงและซาว
นาสวนตัวไวคอยบริการ นอกจากน้ียังมีโบสถเล็ก ๆ และบารน้ําแข็ง ซ่ึงทั้ง 2 
อยางน้ีจะถูกสรางขึ้นในชวงฤดูหนาวเทาน้ัน… 

ที่พัก IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN 
*.*.*. บานไมสนเอกลักษณของแลปป�แลนดที่ผสมผสานกับกระทอมอันแสนสะดวกสบาย พร่ัง

พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกในความเปนสวนตัวของ 
หองน้ํา มุมแพนทรีจัดวางอยางลงตัวในสวนของ GLASS IGLOO ถูกออกแบบใหเปน

เอกลักษณเฉพาะ ที่ทานไมสามารถถายภาพจากอิกูลอ่ืนๆในมุมมอง 
ที่สวยงาม กระจกซึ่งถกูออกแบบพิเศษ ภายในมกีารปรบั

อุณหภูมิภายในหองอบอุนตลอด เพ่ือ
ป�องกันหิมะเกาะเปนนํ้าแข็งและยังมองเห็น
วิวภายนอกได 

อยางชัดเจน พรอมสัญญาณตอนเมืองเกิดปรากฎการณ
แสงเหนือ ทานสามารถมองทะลุผาน 
GLASS IGLOO จากเตียงนอนในคํ่าคืนที่แสงเหนืออาจจะ 

ปรากฏขึ้นเปนประสบการณอันนาประทับใจ*.*.*. 
*.*.หองพักประเภท LARGE GLASS IGLOO มีเพียง 12 หองเทาน้ัน หากทานจองหลังครบ

จํานวน จะสามารถจองไดเปนหอง SMALL GLASS IGLOO มีหองน้ําในตัว*.*. 
 นําทานทํากิจกรรมฟารมสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM) ฮัสกี้เปนสุนัขที่มีมายาวนาน

กวา 3,000 ปมาแลว เพื่อใชในการลากเลื่อนบรรทกุสิ่งของ หรือเปนพาหนะใน
พื้นท่ีที่ปกคลุมไปดวยน้ําแข็ง และหิมะ จึงถือไดวาเปนสุนัขลากเล่ือนพันธุแท ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สุนัขมีน้ําหนักเบา คลองตัว วองไว แข็งแรง อดทนตอความหนาวเย็น และความอด
อยากในฤดูหนาวไดดี รวมท้ังมีความอดทนตอความเหน่ือยลาเปนที่หน่ึง จึงทําให
สามารถลากเลื่อนดวยความเร็วเปนเวลาติดตอกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ํากวาศูนย
องศา สุนัขลากเลื่อนยังเปนกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร (MUSHER) เปนผูบังคับ
เล่ือน ในการแขงขันแตละครั้งจนแพรหลายไปยังหลายประเทศแถบขัว้โลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

*.*.*.AURORA HUNTING INSIDE RESORT ภายในบริเวณรีสอรท ยามค่ําคืนปลอดแสง
ไฟ ทานสามารถชมปรากฏการณแสงเหนือได *.*.*. 

วันที่สาม  แคคสลอตทาเนน - โรวาเนียมิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 อิสระชมและเดินเลนบริเวณรีสอรท ถายภาพของSNOW IGLOO หรือชมฟารม

เล้ียงกวางเรนเดียร สัตวเศรษฐกิจของขาวแลปป� หรือชมวิวทิวทัศนบนยอดหอคอย
IGLOO TOWER และชมผลงานทางศิลปะประจําทองถิ่นตามอัธยาศัย... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (246กม.)นครหลวง

ของเขตแลปแลนด ดินแดนมหัศจรรยบริเวณเสน
อารคติก (เสนแบงเขตอบอุนกับเขตหนาวเหนือ) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  ROVANIEMI HOTELหรือเทียบเทา 
*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดวย

ขอจํากัดดวยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดังนั้นเราจะนําทานออกไปนอกเมืองสูเบส
แคมป� ใหไกล 

และแสงไฟ เพื่อเฝ�าปรากฏการณแสงเหนือได *.*.*. 
วันที่สี่  โรวาเนียมิ-หมูบานซานตาคลอส - เคมิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมหมูบานซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ตั้งอยูบนเสน
อารคติกเซอรเคิล ภายในหมูบานมีที่ทําการไปรษณียสําหรับทานทีต่องการสง
ของขวัญไปยังคนที่ทานรัก และยังมีรานขายของที่ระลึก ใหทานไดเลือกซื้อของ
ฝาก หรือถายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเปนที่ระลึกในการมาเยือน **ไมรวมอยูใน
คาทัวร** อิสระใหทานเดินเลนเที่ยวชมใน
หมูบานซานตาคลอส ....... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเคมิ (KEMI) (119กม.) 

เมืองทองเท่ียวที่ต้ังอยูริมอาวบอธเนีย (GULF 
OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของ
ทะเลบอลติค (BALTIC SEA) มีประชากรอาศัยอยูเพียง 22,000 คน แตเปน
เมืองทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงที่มีความสําคัญของแลปแลนด เน่ืองจากเปนที่
ประจําการของเรือตัดน้ําแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) และมีการจัดเทศกาล



 

 

ปราสาทในทุกๆป นอกจากน้ียังเปนที่ต้ังของเหมืองแรโครเม่ียมแหงเดียวในทวีป
ยุโรป.... 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  SCANDIC KEMI หรือเทียบเทา 
วันที่หา  เคมิ-ICEBREAKER- เคมิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทาเรือของ SAMPO 
ICEBREAKER…นําทาน ลองเรือ SAMPO 
ICEBREAKER เรือตัดน้ําแข็ง หรือไอซเบรกเกอรที่โดงดงั
ที่สุดในโลก ปลดประจาํการแลว และนํามาใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสกับความหฤหรรษ ประสบการณใหมๆจากเรือทลาย

น้ําแข็งที่บดทลายมากวา 30 ปในเขตอารกติก  
นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมท่ียากจะลืมเลือนจากการทลายทุงน้ําแข็งท่ีจับ
ตัวหนากวา 1 เมตรในแตละวันวายน้ําทะเล ICE SWIMMING ลงวายน้ําในบอนํ้า
กลางทะเลท่ีหนาวเย็น และลอมรอบไปดวยน้ําแข็งหนา อุณหภูมิท่ีติดลบกวา 20 
องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษA WATER RIGHT 
THERMAL SUIT 

เท่ียง รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 
บาย ใหทานใหทาน ทดลองน่ังเลื่อนหิมะ เปด

ประสบการณใหมที่ ทานจะตองประทับใจไมรูลืม 
ดวยการน่ังรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร (REINDEER-SLEDDING) 
ยานพาหนะของซานตาครอส ไปตามทุงหิมะ …. 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก SCANDIC KEMI หรือเทียบเทา 
*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดวยขอจํากัดดวยมีแสงไฟภายในเมืองมาก 

ดังน้ันเราจะนําทานออกไปนอกเมืองสูเบสแคมป� ใหไกล 
และแสงไฟ เพื่อเฝ�าปรากฏการณแสงเหนือได *.*.*. 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก  เคมิ-สโนวโมบิล- เฮลชิงกิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานสัมผัสกิจกรรมอันดับหน่ึงของการตะลุยหิมะกับการขบั
ขี่สโนวโมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คลองตัวที่สุดในการเดินทาง
บนหิมะหรือน้ําแข็ง โดยทานจะไดรับคําแนะนําในการขับขี่ที่ถูกตอง 
สนุกสนานและปลอดภัยจากเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญ และชํานาญเสนทาง
ในการเดินทางทอง เท่ียวแบบสโนวโมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมี

การจัดเตรียมเครื่องกันหนาวใหทานอยางครบถวนตัง้แตศีรษะจรดเทา นําทาน ขับ
ขี่สโนวโมบิล ลัดเลาะไปบนทุงน้ําแข็งกวาง…. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทาน ชม SNOW CALTLEผลงานการแกะสลักน้ําแขง็ใหเปนเมืองขนาดใหญ 

ซึ่งแตบะปจะมีความแตกตางตามแนวคิดของทีมงานแกะสลักและการทํา Snow 
Hotel หน่ึงประสบการณของการสรางโรงแรมน้ําแข็งในรูปแบบธีมตาง ๆใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและชื่นชมไปพรอมๆ กัน  (เปดใหบริการเดือน
มกราคม - เมษายน 2020) 

......... น. นําทานออกเดินทางสู เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟนแลนดโดยสายการ
บิน..... เที่ยวบินที่ 
*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเปนราคาพิเศษ ไมสามารถยกเลิก หรือทําการใดๆ ได ทุกกรณี *.*.*. 
......... น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟนแลนดหลังผานพิธีตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
ที่พัก  HELSINKIหรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด  เฮลชิงกิ - ชมเมือง - ประเทศไทย 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปอรโว (PORVOO) (51กม.) สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1346 
เมืองงดงามและมีเสนหที่สุดแหงหน่ึงของประเทศฟนแลนด เมืองชายฝم�งทางตอน
ใตประเทศฟนแลนด ถกูกลาวถึงครัง้แรกในฐานะที่เปนเมืองในตําราจากศตวรรษที่ 
14  
นําทานผานชมมหาวิหารปอรโว จากศตวรรษที่ 15 บริเวณเมืองเกา ไดรับการยก
ยองวามีความสําคัญทาง อาคารไมยุคกลางสีสันสวยงามถูกเคยเสนอชื่อเปนมรดก
โลก  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

เขตเมืองเกา (THE OLD TOWN) ชุมชนที่มีกลิ่นอายแบบพื้นบาน 
บานไมหลากสีสวยงามทีป่ลูกเรียงรายริมแมน้ําเปนเสนหอีกอยาง



 

 

หน่ึงที่นาหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดคูลายบานตุกตา ชาวฟนน….ชมโบสถ
เมืองใหญ (PORVOON TUOMIOKIRKKO)เปนลูเทอรันที่เกาแกที่สุด ชาวเมือง
เช่ือกันวาแมพระทีแ่หงน้ีศักดิ์สิทธิ์มาก ขออะไรก็จะไดผลโดยเฉพาะเรื่องของความ
รักอิสระใหทานชอปปم�ง ที่มีทั้งรานขายของที่ระลึก, ราน อาหาร, รานกาแฟเก ๆ
รานขนม RUNEBERG พื้นบานตนตํารับของเมืองน้ี ..... 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. 
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI)....อิสระชอปปم�งถนนมานไฮม 

(MANHEIM STREET)เพ่ือพบกับศูนยรวมนานาสินคาแบรนดเนมทีม่ีอยูตลอด
แนวถนน เต็มไปดวยหางสรรพสินคาขนาดใหญ..... 
นําทานชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร (SENATE SQUARE)จัตุรสักลางเมืองที่
ยิ่งใหญที่สุดของเฮลซิงกิอยูท่ีน่ีลานกวางศูนยกลางทุกกิจกรรมของเมืองและเปน
พื้นท่ีประวัติศาสตรอันยาวนานของเฮลซิงกิและถือเปนสัญลักษณสําคัญของเมืองที่
นักทองเที่ยวตางชาติจะตองเดินทางเขามาชมและถายภาพเปนที่ระลึกเสมอ ซึ่ง
สวนใหญจุดน้ีมักเปนจดุแรกในการเร่ิมตนเที่ยวชม
เฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทสแควรสงางามโดดเดนดวย 
อนุสาวรียพระเจาอเลก็ซานเดอรที่ 2 หน่ึงในกษัตริย
แหงราชวงศโรมานอฟผูทรงไดรบัการถวายฉายาวา 
“ซารผูใหอิสรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสใหเอก
ราชแกชนชาวรัสเซีย แตกลับถูกลอบปลงพระชนมในป 
1881 จึงมีการสรางอนุสาวรียแหงน้ีขึ้นในป 1894 
เพ่ือแทนการรําลึกถึงความยิ่งใหญของพระเจาอเล็ก
ซานเดอรที่ 2 ที่ทรงสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิด
ขึ้นกับรัสเซียซึ่งมสีวนเช่ือมโยงถึงการพฒันาฟนแลนดดวย นําทานถายรูปดานหนา 
มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) อาคารหลังสีขาวที่เหน็ไดชัดเจน
เม่ือยืนอยูบนเซเนทสแควร แตเดิมเรียกมหาวิหารแหงน้ีวา “โบสถนิโคลัส” ถือเปน
แลนดมารกสําคัญอีกแหงของเมือง ตัวอาคารหลังใหญสีขาวบริสุทธิ ์ตัดกบัสีเขียว
มรกตของหลังคาโดมเปนสถาปตยกรรมช้ินงามอีกแหงของเฮลซิงกิที่ไมควรพลาด
ชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเปนศาสนสถานแหงคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่
ออกแบบสรางดวยสไตลนีโอคลาสสิก และสรางเสร็จสมบูรณในป 1852ภายหลังมี
การบรูณะและสรางตอเติมทั้งสวนของโดมและใตอาคารมหาวิหาร ปจจุบนั
กลายเปนหน่ึงในสถานทีท่องเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาก  



 

 

 ...นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH) โบสถ
คริสตนิกายออรโธดอกซที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันตกซึ่งสรางขึน้ตั้งแตป 1868 
และสรางเสร็จในอีก 6 ปหลังจากน้ันถือเปนศาสนสถานที่สรางขึ้นเพ่ือแทน
ความสัมพันธท่ีมีตอรัสเซียซ่ึงเคยเขามาปกครองฟนแลนดนานเกินกวา 100 ป ท้ัง
ภายนอกและภายในมหาวิหารแหงน้ีจึงสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย
เกือบทั้งหมด เพราะสรางดวยสไตลมหาวิหารเกาท่ีเคยมีในกรุงมอสโกเม่ือราว
ศตวรรษที่ 16โดดเดนดวยเอกลักษณสําคัญท่ีทําใหใครๆ ตางก็จําไดดวยโดมทอง
บนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน้ําตาลแดงเอาไว แตก็สรางเสร็จ
หลังจากที่สถาปนิกผูออกแบบเสียชีวิตไปแลว มหาวิหารอุสเปนสกี้ถูกสรางอยูบน
หนาผาสูงแถบชานเมืองที่เปนเหมือนจุดชมววิเมืองไดทั่วและกวางไกล 

คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 
....นําทานเดินทางสูสนามบินเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.55 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเท่ียวบินที่ 
EK2499/EK370 

วันที่แปด  ประเทศไทย 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องทีเ่มืองดูไบ: 090725-0855  *.*.*. 
18.05 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
@@@***@@@*** 

อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

28ธ.ค.- 4 ม.ค. 63 147,000.- 143,000.- 27,000.- 
 
อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาต๋ัวภายใน *.*.*. ราคาต๋ัวในประเทศเปนราคาพิเศษ ไมสามารถยกเลิก หรือทําการใดๆ 

ได ทุกกรณี *.*.*. 



 

 

4. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
5. คาหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
6. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
7. คาวีซาเช็งเกน(เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยืน่จึงตองเสียคาบรกิารใหกับตัวแทนการยืน่)

(หากสถานทูตไดกําหนดการ 
ยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 
500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 
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) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 
8. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตัง้แตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
9. คาทิป 
10. คาวีซาเช็งเกน (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดได กรณีถาม ี
คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) *.*.*. หามีวีซาแลว
หักคืนทานละ 3,000.- บาท *.*.*.  

11. น้ําด่ืมทานละ 1 ขวด ตอ วัน 
 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

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

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบรกิารพิเศษตางๆ  
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ
เปนสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 40,000 บาทภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซา

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

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

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกบัสายการบนิและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรอืคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ท้ังน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยืน่วีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง



 

 

ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลวในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงนิใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  



 

 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 



 

 

ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษิัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
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” 

 
เอกสารประกอบการการย่ืนวซีาฟนแลนด 
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 8) ***ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับ
จากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจาก
ทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันย่ืนวีซาหนังสอื
เดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือ
เดนิทางออกมาได 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไม 
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน 

หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรอื Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให 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 ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(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
มารดาจะตองคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ท้ังสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 



 

 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 

รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปนจริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 

 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
..........................................................................................................................................................................................
.......... 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
..........................................................................................................................................................................................
.......... 
พาสปอรตเลมเกา เลขท่ี / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
..........................................................................................................................................................................................
.......... 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
..........................................................................................................................................................................................
.......... 
..........................................................................................................................................................................................
.......... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
..........................................................................................................................................................................................
.......... 
..........................................................................................................................................................................................
.......... 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและท่ีอยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /  
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.................... 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / 
สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
..........................................................................................................................................................................................
.......... 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / 
สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
..........................................................................................................................................................................................
.......... 
 


