
 

 

รหัสทัวร FNT 2000408 
ทัวรยูโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟนแลนด นอรเวย เดนมารค 10วัน 7คืน (EK) 
สตอกโฮลม – เฮลชิงก ิ- ลองเรือ SILJA LINE - คารลสตัท-ออสโล - โกล – ฟลัม – กูดวาเกน – 
เบอรเกน – น่ังกระเชาชมวิวเมือง – รถไฟสายแมนติ – เกโล – เรือ DFDS - โคเปนเฮเกน 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
  
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ 

 
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิผูโดยสารขาออกระหวางประเทศเคานเตอร

สายการบินเอมิเรตส (EK) เคานเตอร T เจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวก 

 
วันที่สอง สตอกโฮลม(สวีเดน) - เฮลชิงกิ(ฟนแลนด) 
 
01.05 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู กรุงสตอกโฮลม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน โดย

เที่ยวบินท่ี EK385 / EK157   *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองบินท่ีสนามบินดูไบ 0500-
0830 *.*.*. 

12.15 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ….จากน้ันนําทานออกเดินทางสู 
กรุงเฮลซิงก ิ(HELSINKI) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศฟนแลนด โดย 
เท่ียวบินภายในประเทศ 

......... น.  ออกเดินทางสู กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟนแลนด  

......... น. ถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟนแลนด เมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของ
ประเทศฟนแลนด ต้ังอยู ทางใตของประเทศ ริมชายฝم�งอาวฟนแลนด เฮลซิงกิอยูติด
กับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวมต้ังเปนเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงก ิ
เฮลซิงกิมีช่ือเดิมวาเฮลซิงฟอรสและยังคงเปนช่ือเมืองในภาษาสวีเดนในปจจุบัน... 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว.... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก SCANDIC หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เฮลชิงกิ(ฟนแลนด) - ลองเรือ SILJA LINE - สตอกโฮลม(สวีเดน) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันนําทานชมประเทศที่มีเอกลักษณของ
ตนเอง กรุงเฮลซิงก ิเจาของนาม ธิดาสาวแหง
ทะเลบอลติก นครลูกครึ่ง มีประชากรกวาส่ี
แสนคน มีคารล ลุดวกิ เองเกล ชาวเยอรมันทาํ
หนาท่ีเปนสถาปนิกใหญในโครงการสรางเมือง
ใหมน้ี ชมศูนยกลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา 
(SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญรองรบัคนไดหลายหมื่นคน ส่ิงกอสรางสําคัญ
บริเวณจัตรัุสน้ีคือ มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซึ่งต้ังอยูทางทิศเหนือของจัตุรัส ทาง
ทิศตะวันออกและตะวนัตกเปนทําเนียบรฐับาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัย
ตามลําดับ และบริเวณจัตุรัสแหงน้ียังเคยใชเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรชนะรางวัล
ออสการเร่ืองเรดส โดยใชฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซ
เวียต 
ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถแบบรัสเซียออรโธ
ดอกซ และเปนโบสถนิกายออรโธดอกซที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวนัตก ตัววิหารอุสเปนส
กี้ตั้งอยูบนเนินไมไกลจากบริเวณทาเรือ มีลานกวางหนาวิหาร เปนจดุชมวิวและ
ถายรูปดานลางของอาวฟนแลนดและตลาดริมทาเรือที่สวยงามจุดหน่ึง  

  ชม โบสถ TEMPPELIAUKIO ซึ่งมีอีกช่ือหน่ึงวา ROCK CHURCH เปนโบสถที่มี
ช่ือเสียงอีกแหงหน่ึงของกรุงเฮลซิงกิ สรางดวยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแตงที่
สวยงาม มีสถาปตยกรรมที่แปลกตาอยูบริเวณหนาผาท่ีมีกําแพงภายในเปนหิน  

  นําทานสูบริเวณ ตลาดริมทาเรือ (MARKET SQUARE) ท่ีมีท้ังสวนของตลาดปลา
,ตลาดผลไม,ตลาดสินคาจําหนายแกนักทองเท่ียว ทานจะไดชมภาพชีวติการจับจาย
ซื้อของของชาวฟนนิช อีกทั้งยังสามารถเลือกชม เลือกซื้อหาเชอรร่ีสด สตรอเบอรี่สด 
ปลาแซลมอน ไขปลาคารเวีย ผลิตภัณฑทําจากหนังกวางเรนเดียรมากมาย ฯลฯ  

เท่ียง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  



 

 

........ น.  จากน้ันเดินทางสู ทาเรือ SILJA LINE เพ่ือเดินทางโดยเรือสําราญลองทะเลบอลติก
ขนาดมหึมาลองผานฟยอรดอัน
แสนงามของฟนแลนด สูทะเลบอล
ติกจนถงึกรุงสต็อคโฮลม ประเทศ
สวีเดน เพลิดเพลินกับความ
สนุกสนานมากมายในเรือ เชน 
หองเลนเกมตาง ๆ โรงภาพยนตร 
ภัตตาคาร บาร คาสิโน ไนตคลบั 
รานคาปลอดภาษีท่ีจําหนายสินคาในราคาพิเศษสุด  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟ�ต 
สแกนดิเนเวียนซีฟู�ด ณ ภัตตาคารบนเรือ อ่ิมอรอยกับอาหารทะเลนานาชนิด 
โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไขปลาคารเวียรเลิศรส พรอมเครื่องดืม่ ไมวา
จะเปนเบียรไวน หรือซอฟดริงคใหเลือกดื่มแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกับความ
หรูหราท่ีไมธรรมดาในคืนพิเศษน้ี ค่ําคืนน้ี พักผอนในเรือสําราญ SILJA LINE  

หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป�า OVERNIGHT BAG สําหรับคางคืน 1 คืน 
 
วันที่สี่  สตอกโฮลม(สวีเดน) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
10.45 น.      เรือเขาเทียบทา กรุงสต็อคโฮลม (STOCKHOLM) เมือง

หลวงและเมืองท่ีใหญที่สุดของประเทศสวีเดน ต้ังอยูริม
ชายฝم�งทะเลทิศตะวันออกของประเทศ เปนท่ีต้ังของ
รัฐบาลสวีเดน และเปนที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี
คารลท่ี 16 กุสตาฟ พระมหากษตัริยองคปจจุบันของ
สวีเดน 

......            นําทาน ชมกรุงสตอกโฮลม เมอืงหลวงของประเทศ
สวีเดน ที่มีความสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกจน
ไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก เมืองแหง



 

 

ประวติัศาสตรต้ังแตศตวรรษท่ี 13 ...ชมความสวยงามของวิวกรุงสตอกโฮลม ณ จุด
ชมวิว นําทานชอปปم�งท่ีถนนชอปปم�งสตรีท.....อิสระชอปปم�งสินคาพืน้เมืองตามอัธยาศัย 
นําทาน ชมภายนอกพิพิธภัณฑเรือวาซา เรือรบโบราณท่ีจมทะเลถึง 333 ป เรือรบท่ี
ใหญท่ีสุดบรรทุกปนใหญถึง 64 กระบอก สรางเมื่อป ค.ศ. 1628  *.*.*. หากทานที่
ตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหัวหนา คาเขาทานละ 15Euro.- *.*.*.นําทาน
อิสระถายรูปดานหนากบัซิต้ีฮอลล (CITY HALL) หรือศาลาการเมืองทุกปของวันที่ 
10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ท่ีน่ี 
นําทานออกเดินทางสู เมืองคารลสตัท  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (310 กม.) 
เมืองริมทะเลสาบแวนเนิรน ท่ีมชีาวเมืองนอรดิกด้ังเดิมอาศัยมาแตโบราณกวา 
1,000 ป 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคา 
ท่ีพัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา สตอกโฮลม-คารลสตทั-ออสโล-โกล 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (OSLO) (221 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอรเวย 

ท่ีต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางการเดินทางทานจะไดสัมผัสกับความ
สวยงามของทองทุงหญาอันเขียวขจี 

 นําทานถายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE นําทานชมภายนอกพิพิธภัณฑ
เรือไวกิ้งโบราณจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ท่ีสรางจากไม ในสตวรรษท่ี 9 *.*.*. หาก
ทานท่ีตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหัวหนา คาเขาทานละ 15Euro.- *.*.*. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมอุทยานฟรอกเนอร ที่มีประติมากรรมที่แสดง

ถึงคามเปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษย
ชาติ ซึ่งเปนผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด .นําทานชม
ปราสาท AKERSHUS นําชมกรุงออสโล นครท่ีมีอายุ
กวา 1,000 ป ต้ังแตสมัยไวกิ้งเรืออํานาจ ผานชมนํา



 

 

เนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษตัริยนอรเวย..นําทานชมศาลาวาการเมือง
ออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยู
ริมแมน้ํา รายลอมไปดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด ...จากน้ันอิสระชอปปم�ง
อยางจุใจบริเวณ ยานคารลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เปนแหลงชอปปم�งที่
เล่ืองชื่อของเมืองออสโลสินคาของฝากที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ เคร่ืองครัว 
พวงกุญแจเปนตน แตอยางไรก็ตาม สินคาและของท่ีระลึกตางๆ ท่ีขายกันในประเทศ
น้ีจะมีราคาคอนขางสูงเน่ืองจากนอรเวยเปนประเทศที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลก
ประเทศหน่ึง… 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโกล (GOL) เมืองแสนสวยลอมรอบไปดวยเขาท่ีมี
ช่ือเสียงของนอรเวย เมืองแหงปากประตูสูดินแดนแหงฟยอรดแลนดและสกีรีสอร
ทยอดนิยมในเขตของประเทศ และยังเปนเมอืงท่ียังคงรักษาจารีตวฒันธรรม
รูปลักษณด้ังเดิมของหมูบานชนชาวนอรสในตนคริสตศตวรรษที่ 19.. 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ท่ีพัก  STOREFJELL RESORT HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก โกล-ออสโล-ฟลัม-กูดวาเกน-เบอรเกน-นั่งกระเชาชมวิวเมือง-เบอรเกน 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟลัม (FLAM) ดินแดนแหงเขตชายฝم�งทะเลแบบฟยอร
ดของนอรเวย ซึ่งเปนลักษณะของการเกดิการกัดเซาะของน้ําแข็งเมื่อครั้งท่ีบริเวณ
ชายฝم�งทะเลเหลาน้ันยังเปนน้ําแข็งอยู เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมีลักษณะ
เวาแหวงเขามาในแผนดินเปนธรรมชาติท่ีมีความงดงามเปนอยางมาก… 

จากน้ันนําทาน ลองเรือในซองน ฟยอรด (SOGNE 
FJORD) ท่ีไดชื่อวาเปน KING OF FJORD และนับไดวา
เปนฟยอรดท่ีลึกเขามาในแผนดินมากที่สุดดวยความยาว
กวา 200 กิโลเมตร ทานจะไดชื่นชม  ความงามทาง
ธรรมชาติท่ีสรางสรรคไวใหทานช่ืนชมอยางเต็มอ่ิม สวย

ราวอยูในภาพวาดจากจินตนาการ เนียรอยฟยอรด (NAEROYFJORD) เปนฟยอรด



 

 

ท่ีไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก และเออรแลนดส ฟยอรด 
(AURLANDSFJORD) เปนฟยอรดที่มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ
นอรเวย ทั้งสองฟยอรดเปนสาขาของ SONGNEFJORD ซึ่งไดชือ่วาเปน KING OF 
FJORD คือ เปนฟยอรดที่ใหญท่ีสุด และยิ่งใหญท่ีสุดของนอรเวย โดยเฉพาะ
เนียรอยฟยอรด ไดรับการยอมรบัวาเปนฟยอรดที่อยูหางไกลท่ีสุด และสวยงามทีสุด
ในฟยอรดสาขาของ SOGNEFJORD อีกทั้งยังเปนฟยอรดท่ีใหญที่สุดในนอรเวยอีก
ดวย ....เดินทางถึง เมืองกดูวาเกน (GUDVANGEN)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน (BERGEN) เมืองใหญที่มีความสําคัญเปน

อันดับ 2 ของนอรเวย อีกทั้งยังเปนเมืองทาที่สําคัญ และยังเคยใหการตอนรับผูมา
เยือนอยางอบอุนมาแลวกวา900 ป เปนเมืองที่ไดรับการสืบทอดเอกลักษณทาง
ศิลปะ และวัฒนธรรมอันเกาแกของบรรพบุรุษจนไดรบัการขึ้นทะเบียนเปน มรดกโลก 
นําทาน น่ังกระเชาชมววิทิวทัศนอันสวยงามของเมืองเบอรเกน.. 

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ท่ีพัก  SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด เบอรเกน-นั่งรถไฟสายแมนติก-เกโล 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกา ซึ่งในอดีตเปนโกดังสินคาตางๆ ปจจบุันถูกดัดแปลง
มาเปนรานอาหาร โรงแรม อารตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ รานคาตางๆมากมาย ใหทาน
ไดพักผอนกับบรรยากาศแสนสบาย ผานชมบริเวณทาเรือ และBrygge อาคาร
เกาแกอายุราว 300 ป ที่ไดรับการอนุรกัษไวเปนอยางด ี

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน น่ังรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม - ไมรดาล - 

ฟลัม โดยสถานีไมรดาลเปนสวนหน่ึงของเสนทาง
รถไฟสายโรแมนตกิฟลอมสบานา โดยสถานีไมร
ดาลแหงน้ีอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 867 



 

 

เมตร / เปล่ียนขบวนรถไฟเปนสาย ฟลอมสบานา (FLAMSBANA) เสนทางรถไฟ
สายโรแมนติกท่ีมช่ืีอเสียงของนอรเวย น่ังรถไฟสายโรแมนติกเลียบไปตามเสนทางชม
วิวแสนสวย ระหวางทางทานจะไดช่ืนชมกับธรรมชาติอันสวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล
เขา รถไฟจะจอดใหทาน ชม น้ําตก KJOSFOSS ซึ่งน้ําที่ไหลไดมาจากการละลาย
ของหิมะบนเทือกเขาสูง … 
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองเกโล (GEILO) (244 กม.) ที่ต้ังอยูบนเขา
ทามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเปนสกีรีสอรทท่ีพรอมสรรพสําหรับ
การเลนสกี ซึ่งในชวงฤดูหนาวจะเต็มไปดวยผูคนท่ีรักการเลนสกี …อิสระพักผอนตาม
อัธยาศัย.... 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  GEILO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่แปด เกโล-ออสโล-เรือ DFDS 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (222 กม.) เมืองที่ถูกสถาปนาข้ึนเมื่อ 60 ปกอน ซึ่ง
ในอดีตเมื่อคร้ังที่นอรเวยอยูในอารักขาของอาณาจักรเดนมารก นอรเวยไดยายเมือง
หลวงถึง 2 ครั้งจากกรงุทรอนโฮลมมาเปนกรงุเบอรเกนกอนจะมาเปนกรุงออสโลใน
ปจจุบัน… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
........ น.  เดินทางสู ทาเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย มุงสูเมือง

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 
16.30 น.    เรือสําราญ DFDS SEAWAYS สู เมืองโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารคบนเรือทานจะไดพบกับส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดิสโกเธค -  บาร – รานคาปลอดภาษแีละอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหาค่ําแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ สไตนสแกนดิเนเวียน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันที่เกา เรือ DFDS-โคเปนเฮเกน-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาบนเรือ 
09.30 น. เรือสําราญ DFDS ถึงเทาเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศ

เดนมารค เมืองหลวง และเมืองชายฝم�งทะเลของประเทศเดนมารก ต้ังอยูชายฝم�ง
ตะวันออกของเกาะซีแลนด และเปนยานธุรกจิที่สําคัญ เน่ืองจากมีการทําประมง และ
เปนเมืองทาของการขนสงสินคาการทองเท่ียว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนเมือง
ใหญท่ีสวยงาม และนาสนใจดวยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู นูฮาวน (NYHAVN) แหลงทองเที่ยวสําคัญอีกแหงหน่ึงของ
เมือง เพราะมีรานคา รานอาหาร รานขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกบั
มีเรือใบ และเรือสินคาโบราณท่ีไดรบัการบูรณะซอมแซมอยางดีถูกนํามาจอด
ทอดสมออยูริมสองขางฝم�งแมน้ํา ... 

นําทานสู ถายรูปบริเวณลานกวางหนาพระราชวังอะมาเลียนบอรก 
(AMALIENBORG PALACE) ซึ่งเปนสถานท่ีประทับของบรรดาเหลา
พระราชวงศแหงเดนมารก พระราชวงัแหงน้ีกอสรางตามแบบ
สถาปตยกรรมร็อคโคโค ดานหนาของพระราชวังจะมกีารเปลี่ยนทหาร
ยามหนาวังทุกวัน เหมอืนกับพระราชวังบ๊ักกิง้แฮมในอังกฤษ อาคารของ

พระราชวังต้ังตอกันคลายเปนวงกลม บริเวณตรงกลางเปนลานกวางซึ่งรถสามารถ
แลนผานไปมาไดอยางสบาย เน่ืองจากพระราชวังแหงน้ีไมมีร้ัวกั้น จัตุรัสดานหนาของ
พระราชวัง ทานจะพบกับอนุสาวรียของกษัตริยเดนมารกทรงมา ดูสงางามยิ่งนัก…. 
นําทาน ถายภาพกับเงือกนอยลิดเด้ิล เมอรเมด (THE LITTLE MERMAID) ตํานาน
แหงความรกัของเงือกนอยสัญลักษณท่ีสําคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประ
พัน ธอันลือช่ือของฮันส คริสเตียนแอนเดอรสัน (HANS CHRISTIAN 



 

 

ANDERSEN) แอเรียล คือ ตัวละครสําคัญท่ีทําใหกรุงโคเปนเฮเกนไดรับฉายาอีก
อยางหน่ึง นอกจากสวรรคแหงเมืองทาวาเปนเมืองแหงความรกัในเทพนิยายอีกดวย 
นอกจากจะน่ังอวดโฉมอยูริมชายหาดแลว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยูในโปสการด และ
ของท่ีระลึก ไมวาจะเปน แม็กเน็ตแกวน้ํา พวงกุญแจ ท่ัวกรุงโคเปนเฮเกน 

14.20 น.  (เวลาทองถิ่น)  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเที่ยวบินท่ี 
EK152 / EK384 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองบินที่ดูไบ 2345-0305 *.*.*. 
 

วันที่สิบ ประเทศไทย 
 
12.05 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

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

 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาใชจาย 
 



 

 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
พักหองคู 

เด็กตํ่ากวา 
12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 

กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง

เสริม 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

7-16 ก.พ. // 13-22 มี.ค. 
30 เม.ย.-9 พ.ค. 
29 พ.ค.-7 มิ.ย. 

75,900.- 13,500 

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

กรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเครื่องปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยน
ยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
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 
6. 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 , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  



 

 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ
เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 70.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกับ

ตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูตได 
กําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณถีามคีาใชจายเกดิขึ้น
ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มฉิะน้ันทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
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 (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบรษิัท
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 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 



 

 

- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
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 เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี

ซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

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

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทวัร
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, ความลาชาของเที่ยวบิน, 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 ซ่ึง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบรษัิท เปนผูนําพาการเดินทางใน
ครั้งนี”้ 
 

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

หนา อายุการใชงานเหลือไม 



 

 

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

จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน 
หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรอื Statement บญัชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตองขอ
เปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได 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. 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 (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

เพิ่มเติม 
 
 
 


