
 

 
 

รหัสทัวร FIN1904027 
ทัวรฟนแลนด  เฮลซงิกิ อิวาโล อินารี อีกรู โรวาเนียมี ชมแสงเหนือ 8วัน 5คืน (QR) 
โดฮา – เฮงชิงกิ – อิวาโล – ซารริเซลกา – หมูบานอิกล ู– แคคสลอตทาเนน – โรวาเนียม ิ- 
หมูบานซานตาคลอส – เคม ิ 

 



 

 
 

วันที่หนึ่ง  สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา - เฮงชิงกิ 
16.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย(QR)โดย

มีเจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกแกทาน 
19.35 น. ออกเดินทางสู เมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI)ประเทศฟนแลนดโดยสายการบินกาตารแอร

เวย(QR)โดยเที่ยวบินท่ีQR833/QR303 
 
วันทีส่อง  เฮงชิงกิ - ชมเมือง  
06.55น. (เวลาทองถิ่น)เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI) ประเทศฟนแลนด เมือง

หลวงของประเทศฟนแลนดเจาของนาม “ธิดาแหงทะเลบอลติก” นครลูกคร่ึงที่มี
ประชากรกวาส่ีแสนคนท่ีน่ีมีท้ังชาวฟนนและสวีดิช เน่ืองจากฟนแลนดเคยอยูใน
อารักขาของสวีเดนในอดีต ตอมาในสมัยพระเจาชารของรัสเซีย ไดทรงขยายอํานาจ
เขามาในฟนแลนด และไดยายเมืองหลวงมาต้ังอยูที่เฮลซิงกินับแตน้ันมา.....หลังผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว.... 
นําทานชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร (SENATE SQUARE)จตุัรัสกลางเมืองที่
ยิ่งใหญท่ีสุดของเฮลซิงกิอยูท่ีน่ีลานกวางศูนยกลางทุกกิจกรรมของเมืองและเปนพ้ืนที่
ประวติัศาสตรอันยาวนานของเฮลซิงกิและถือเปนสัญลักษณสําคัญของเมืองท่ี
นักทองเที่ยวตางชาติจะตองเดินทางเขามาชมและถายภาพเปนที่ระลึกเสมอ ซ่ึงสวน
ใหญจุดน้ีมกัเปนจุดแรกในการเริม่ตนเที่ยวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทสแควรสงางาม
โดดเดนดวย อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 หน่ึงในกษัตริยแหงราชวงศโรมา
นอฟผูทรงไดรับการถวายฉายาวา “ซารผูใหอิสรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสให
เอกราชแกชนชาวรัสเซีย แตกลับถูกลอบปลงพระชนมในป 1881 จึงมีการสราง
อนุสาวรียแหงน้ีขึ้นในป 1894 เพ่ือแทนการราํลึกถึงความย่ิงใหญของพระเจาอเล็ก
ซานเดอรที่ 2 ท่ีทรงสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับรัสเซียซ่ึงมสีวนเช่ือมโยงถึง
การพัฒนาฟนแลนดดวย นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI 
CATHEDRAL) อาคารหลังสีขาวท่ีเห็นไดชัดเจนเมื่อยืนอยูบนเซเนทสแควร แตเดิม
เรียกมหาวิหารแหงน้ีวา “โบสถนิโคลัส” ถือเปนแลนดมารกสําคัญอีกแหงของเมือง 
ตัวอาคารหลังใหญสีขาวบริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของหลังคาโดมเปน
สถาปตยกรรมชิ้นงามอีกแหงของเฮลซิงกิที่ไมควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหาร



 

 
 

เฮลซิงกิเปนศาสนสถานแหงคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่ออกแบบสรางดวยสไตลนีโอ
คลาสสิก และสรางเสร็จสมบูรณในป 1852ภายหลังมีการบรูณะและสรางตอเติมทั้ง
สวนของโดมและใตอาคารมหาวิหาร ปจจุบนักลายเปนหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
ไดรับความนิยมมาก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ...นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารอุสเปนส

กี้ (USPENSKI CHURCH) โบสถคริสต
นิกายออรโธดอกซท่ีใหญที่สุดในยุโรป
ตะวันตกซึ่งสรางขึ้นต้ังแตป 1868 และสราง
เสร็จในอีก 6 ปหลังจากน้ันถือเปนศาสน
สถานที่สรางขึ้นเพ่ือแทนความสมัพันธท่ีมีตอ
รัสเซียซึ่งเคยเขามาปกครองฟนแลนดนานเกินกวา 100 ป ทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิหารแหงน้ีจึงสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด เพราะสราง
ดวยสไตลมหาวิหารเกาที่เคยมีในกรุงมอสโกเมื่อราวศตวรรษท่ี 16โดดเดนดวย
เอกลักษณสําคัญที่ทําใหใครๆ ตางก็จําไดดวยโดมทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลมุ
อาคารอิฐสีน้ําตาลแดงเอาไว แตก็สรางเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผูออกแบบเสียชีวิตไป
แลว มหาวิหารอุสเปนสกี้ถูกสรางอยูบนหนาผาสูงแถบชานเมืองที่เปนเหมือนจุดชมวิว
เมืองไดทั่วและกวางไกล 
อิสระชอปปم�งถนนมานไฮม (MANHEIM STREET)เพ่ือพบกับศูนยรวมนานาสินคา
แบรนดเนมที่มีอยูตลอดแนวถนน เต็มไปดวยหางสรรพสินคาขนาดใหญ..... 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  HELSINKI HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันทีส่าม  เฮงชิงกิ-อิวาโล-ซารริเซลกา-หมูบานอิกลู-แคคสลอตทาเนน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
......... น. นําทานออกเดินทางสู เมืองอิวาโล (IVALO) ประเทศฟนแลนดโดยสายการบิน 

FINNAIR 
*ราคาตั๋วในประเทศเปนราคาพิเศษ ไมสามารถยกเลิก หรือทําการใดๆ ได ทุกกรณี * 

......... น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองอิวาโล (IVALO) ประเทศฟนแลนดหลังผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางผานทะเลสาบ INARI(39กม.)เขตนี้
เปนเขต LAPLAND ของชาว SAMI ซึ่งเปนนชนเผา
พ้ืนเมืองทางเหนือของฟนแลนด ทะเลสาบน้ีมีความ
ยาวถึง 80 กม. ...  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย        จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซารริเซลกา (SAARISELKA) (70กม.)เพ่ือนําทานสู 

หมูบานอิกลูแคคสลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN)(11 กม.)
ต้ังอยูเหนือเสนเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด (LAPLAND) ของประเทศฟนแลนด 
โดยสถานท่ีแหงน้ีอยูทามกลางความหนาวเหน็บของอากาศท่ีปกคลมุไปท่ัวบริเวณ 
และยังมีวิวทิวทัศนใหช่ืนชมความสวยงามของป�าเขา ทามกลางหิมะขาวโพลนท่ีทาน
จะตองประทับใจไมมวีนัลืม สําหรับหมูบานเรือนกระจกแหงน้ีสรางดวยกระจกนํา
ความรอนแบบพิเศษ ซึง่จะทําใหระดับอุณหภูมิภายในหองอบอุนตลอด อีกทั้งยัง
ป�องกันกระจกไมใหถูกน้ําแข็งเกาะเพ่ือใหทานไดชมวิวภายนอกอยางชัดเจน แมวา
อุณหภูมิภายนอกจะลดตํ่าลงมากกวา -30 องศาเซลเซียสก็ตามอีกทั้งหองพักแสน
สบายน้ียังมีหองน้ําหองอาบน้ํา พื้นที่น่ังเลนพรอมเตาผิงและซาวนาสวนตัวไวคอย
บริการ นอกจากน้ียังมโีบสถเล็ก ๆ และบารน้ําแข็ง ซึ่งทั้ง 2 อยางน้ีจะถูกสรางขึ้น
ในชวงฤดูหนาวเทาน้ัน… 

ค่ํา *อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย * 
ที่พัก HOLIDAY CLUB SAARISELKA หรือเทียบเทา 
 
 



 

 
 

วันทีส่ี่  แคคสลอตทาเนน - โรวาเนียมิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโรวาเนียม ิ(ROVANIEMI) (257กม.)นครหลวงของ

เขตแลปแลนด ดินแดนมหัศจรรยบริเวณเสนอารคติก (เสนแบงเขตอบอุนกับเขต
หนาวเหนือ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  จากน้ันนําทาน ถายภาพกับเสนอารคติกเซอรเคิล 

(ARCTIC CIRCLE) (8 กม.)เสนแบงเขตแดน
ตามเสนรุงและเสนแวง เพ่ือกําหนดขอบเขตของ
บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเสนอารคติกเซอรเคิลจะอยูท่ี 66 องศา 32 ลิปดา 44 ฟลิป
ดาเหนือ เปนตัวบงบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ป คนที่อยูแถบน้ีจะไมไดพบกับพระ
อาทิตยขึ้นเลยอยางนอย 24 ช่ัวโมง หรือพระอาทิตยไมตกเลยเปนเวลาอยางนอย 
24 ชั่วโมง ......อิสระพักผอนตามอัธยาศัย... 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  ROVANIEMI HOTELหรือเทียบเทา 

*AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดวยขอจํากัดดวยมีแสงไฟภายใน
เมืองมากดังน้ันเราจะนําทานออกไปนอกเมืองสูเบสแคมป� ใหไกลและแสงไฟ เพื่อเฝ�า
ปรากฏการณแสงเหนือได* 

 
วันทีห่า  โรวาเนียมิ - หมูบานซานตาคลอส - เคมิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ     โรงแรม 

นําทานชมหมูบานซานตาคลอส (SANTA 
CLAUS VILLAGE) (350 ม.)ต้ังอยูบนเสน
อารคติกเซอรเคิล ภายในหมูบานมีที่ทําการ
ไปรษณียสําหรับทานท่ีตองการสงของขวัญไป
ยังคนที่ทานรัก และยังมีรานขายของที่ระลึก 
ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก อิสระใหทานเดินเลนเที่ยวชมในหมูบานซานตาคลอส ....... 
 



 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเคมิ (KEMI) (126กม.) เมืองทองเที่ยวท่ีต้ังอยูริมอาวบอธเนีย 

(GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) มี
ประชากรอาศัยอยูเพียง 22,000 คน แตเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มี
ความสําคัญของแลปแลนด เน่ืองจากเปนท่ีประจําการของเรือตัดน้ําแข็ง (SAMPO 
ICEBREAKER) และมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆป นอกจากน้ียังเปนที่ต้ังของ
เหมืองแรโครเมี่ยมแหงเดียวในทวีปยุโรป.... 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  SCANDIC KEMI หรอืเทียบเทา 
 
วันทีห่ก  เคมิ-ICEBREAKER- เคมิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

* ทานสามารถติดตอซือ้ทัวรดังกลาวไดกับทางไกด ราคาทานละ 400-500 EURO 
*กรุณาติดตอลวงหนาอยางนอย 2 วัน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทาเรือของ SAMPO ICEBREAKER…เรือ SAMPO 

ICEBREAKER เรือตัดน้ําแข็ง หรือไอซเบรกเกอรท่ีโดงดังที่สุดใน
โลก ปลดประจําการแลว และนํามาใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับ
ความหฤหรรษ ประสบการณใหมๆจากเรือทลายน้ําแข็งท่ีบด
ทลายมากวา 30 ปในเขตอารกติก  

นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมที่ยากจะลมืเลือนจากการทลายทุงน้ําแข็งท่ีจับ
ตัวหนากวา 1 เมตรในแตละวันวายน้ําทะเล ICE SWIMMING ลงวายน้ําในบอน้ํา
กลางทะเลท่ีหนาวเย็น และลอมรอบไปดวยน้ําแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกวา 20 
องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษA WATER RIGHT THERMAL SUIT 

เที่ยง *อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย * 
บาย  จากน้ันนําทานสัมผัสกิจกรรมอันดับหน่ึงของการ

ตะลุยหิมะกับการขับข่ีสโนวโมบิล 
(SNOWMOBILE) พาหนะที่คลองตัวท่ีสุดในการ
เดินทางบนหิมะหรือน้ําแข็ง โดยทานจะไดรบั



 

 
 

คําแนะนําในการขับข่ีที่ถูกตอง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญ และ
ชํานาญเสนทางในการเดินทางทอง เท่ียวแบบสโนวโมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะ
มีการจดัเตรียมเครื่องกันหนาวใหทานอยางครบถวนต้ังแตศีรษะจรดเทา นําทาน ขับ
ขี่สโนวโมบิล ลัดเลาะไปบนทุงน้ําแข็งกวาง…. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก SCANDIC KEMI หรอืเทียบเทา 

*AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ดวยขอจํากัดดวยมีแสงไฟภายใน
เมืองมาก ดังน้ันเราจะนําทานออกไปนอกเมืองสูเบสแคมป� ใหไกลและแสงไฟ เพื่อ
เฝ�าปรากฏการณแสงเหนือได * 

 
วันทีเ่จ็ด  เคมิ-เฮลชิงกิ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
......... น. นําทานออกเดินทางสู เมืองเฮลชิงก ิ(HELSINKI) ประเทศฟนแลนดโดยสายการบิน 

FINNAIR 
*ราคาต๋ัวในประเทศเปนราคาพิเศษ ไมสามารถยกเลิก หรือทําการใดๆ ได ทุกกรณี * 

......... น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟนแลนดหลังผานพิธีตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย 

22.40 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร (QR) เที่ยวบิน
ทีQ่R308/QR838 

 
วันทีแ่ปด  โดฮา - ประเทศไทย 
 * แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 0535-0835 * 
18.55 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทบัใจ 
 

************************ 
 
 
 



 

 
 

อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

3-10 มี.ค.//30 มี.ค.-6 
เม.ย. 69,900.- 27,000.- 

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

กรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาต๋ัวภายใน *ราคาต๋ัวในประเทศเปนราคาพิเศษ ไมสามารถยกเลิก หรือทําการใดๆ ได ทุก

กรณี * 
4. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
5. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
6. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  
7.  
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

 
 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
8. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
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 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกนิ 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ  
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  



 

 
 

7. คาทปิทานละ 60 ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมา

ตามกําหนดได กรณีถามี 
คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) *.*.*. หามีวีซาแลวหัก
คืนทานละ 3,000.- บาท *.*.*.  
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 40,000 บาทภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มฉิะน้ันทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

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

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับ



 

 
 

สายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืน
วีซา / คามดัจําต๋ัวเครือ่งบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานยื่นวีซาแลว 
 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลวในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 



 

 
 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเคร่ืองบนิมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม

วาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 



 

 
 

สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารอง
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี

ซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 



 

 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมี 

ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

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

ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบนิ, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดย
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎบัิติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บรษัิท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึง่
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบรษัิท เปนผูนําพาการเดินทางใน
ครั้งนี”้ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาฟนแลนด 
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) ***ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับ
จากวันย่ืนประมาณ 15 วันทาํการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันย่ืนวีซาหนังสือเดนิทาง
ตองนําสงเขาสถานทตู และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 

หนา อายุการใชงานเหลือไม 
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) 

จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน 
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นบัจากวันท่ียื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม 
พ่ีนอง 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 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 (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบใุหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม



 

 
 

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไม
มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 
 
 
 


