เฮลซิงกิอวิ าลา อินารี หมู่บา้ นอิกลูฟาร์มสนัขฮัสกี้
โรวาเนี ยมิ ล่าแสงเหนื อโรวาเนี ยมิ หมู่บา้ นซานตาครอสเคมิ
เรือตัดน้ าแข็ง กวางเรนเดียร์ปอร์โว พักโรงแรมกระจกอีกลู
กาหนดการเดินทาง :ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

่ นึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา - เฮงชิงกิ
วันทีห
17.30 น.
21.10 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์(QR)โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI)ประเทศฟิ นแลนด์โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR)โดย
เที่ยวบินทีQ
่ R833/QR173*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา 0030-0130 *.*.*.

วันทีส่ อง เฮงชิงกิ - ชมเมือง
07.10น.

เที่ยง

(เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงกิ(HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์ เมืองหลวงของประเทศ
ฟิ นแลนด์เจ้าของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลูกครึง่ ที่มีประชากรกว่าสี่แสนคนที่นี่มีทงั้ ชาวฟิ นน์
และสวีดิช เนื่องจากฟิ นแลนด์เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซีย
ได้ทรงขยายอํานาจเข้ามาในฟิ นแลนด์ และได้ยา้ ยเมืองหลวงมาตัง้ อยู่ที่เฮลซิงกินบั แต่นนั้ มา.....หลังผ่าน
พิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว....
นําท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร์ (SENATE SQUARE)จัตรุ สั กลางเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของเฮลซิงกิ
อยู่ที่นี่ลานกว้างศูนย์กลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็ นพืน้ ที่ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของเฮลซิงกิและ
ถือเป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญของเมืองที่นกั ท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเดินทางเข้ามาชมและถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่จดุ นีม้ กั เป็ นจุดแรกในการเริ่มต้นเที่ยวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทสแควร์สง่างาม
โดดเด่นด้วย อนุสาวรียพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 หนึ่งในกษัตริยแ์ ห่ง
ราชวงศ์โรมานอฟผูท้ รงได้รบั การถวายฉายาว่า “ซาร์ผใู้ ห้อิสรภาพ” จาก
การประกาศเลิกทาสให้เอกราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลับถูกลอบปลงพระ
ชนม์ในปี 1881 จึงมีการสร้างอนุสาวรียแ์ ห่งนีข้ นึ ้ ในปี 1894 เพื่อแทนการ
รําลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่ทรงสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ กับรัสเซียซึ่งมีสว่ นเชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟิ นแลนด์
ด้วย นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI
CATHEDRAL) อาคารหลังสีขาวที่เห็นได้ชดั เจนเมื่อยืนอยู่บนเซเนทส
แควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งนีว้ า่ “โบสถ์นิโคลัส” ถือเป็ นแลนด์มาร์กสําคัญอีกแห่งของเมือง ตัว
อาคารหลังใหญ่สีขาวบริสทุ ธิ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของหลังคาโดมเป็ นสถาปั ตยกรรมชิน้ งามอีกแห่งของ
เฮลซิงกิที่ไม่ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเป็ นศาสนสถานแห่งคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่
ออกแบบสร้างด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1852ภายหลังมีการบูรณะและสร้าง
ต่อเติมทัง้ ส่วนของโดมและใต้อาคารมหาวิหาร ปั จจุบนั กลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบั ความ
นิยมมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คํ่า
ที่พกั

นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารอุสเปนสกี ้ (USPENSKI CHURCH) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่
ใหญ่ที่สดุ ในยุโรปตะวันตกซึ่งสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปี หลังจากนัน้ ถือเป็ นศาสน
สถานที่สร้างขึน้ เพื่อแทนความสัมพันธ์ที่มีตอ่ รัสเซียซึ่งเคยเข้ามาปกครองฟิ นแลนด์นานเกินกว่า 100 ปี
ทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิหารแห่งนีจ้ ึงสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทัง้ หมด เพราะ
สร้างด้วยสไตล์มหาวิหารเก่าที่เคยมีในกรุงมอสโกเมื่อราวศตวรรษที่ 16โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์สาํ คัญที่
ทําให้ใครๆ ต่างก็จาํ ได้ดว้ ยโดมทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีนา้ํ ตาลแดงเอาไว้ แต่ก็
สร้างเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผูอ้ อกแบบเสียชีวิตไปแล้ว มหาวิหาร
อุสเปนสกีถ้ กู สร้างอยู่บนหน้าผาสูงแถบชานเมืองที่เป็ นเหมือนจุดชมวิวเมืองได้ท่ วั และกว้างไกล
อิสระช้อปปิ ้งถนนมานไฮม์ (MANHEIM STREET)เพื่อพบกับศูนย์รวมนานาสินค้าแบรนด์เนมที่มีอยู่
ตลอดแนวถนน เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ .....
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
HELSINKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม เฮงชิงกิ- อิวาโล-ซาร์ริเซลก้า-หมู่บ้านอิกลู-แคคสลอตทาเนน
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟิ นแลนด์โดยสายการบิน FINNAIR
*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็ นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทําการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.
(เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟิ นแลนด์หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางผ่านทะเลสาบ INARI(39กม.)เขตนีเ้ ป็ นเขต LAPLAND ของชาว SAMI ซึ่งเป็ นนชนเผ่า
พืน้ เมืองทางเหนือของฟิ นแลนด์ ทะเลสาบนีม้ ีความยาวถึง 80 กม. ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA) (70กม.)เพื่อนําท่านสู่ หมูบ่ า้ นอิกลูแคค
สลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN)(11 กม.)ตัง้ อยู่เหนือเส้นเขตขัว้ โลกเหนือ เขต
แลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟิ นแลนด์ โดยสถานที่แห่ง
นีอ้ ยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่ว
บริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่ าเขา
ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวนั ลืม
สําหรับหมูบ่ า้ นเรือนกระจกแห่งนีส้ ร้างด้วยกระจกนําความร้อน
แบบพิเศษ ซึ่งจะทําให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุน่ ตลอด
อีกทัง้ ยังป้องกันกระจกไม่ให้ถกู นํา้ แข็งเกาะเพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน แม้วา่ อุณหภูมิ
ภายนอกจะลดตํ่าลงมากกว่า -30 องศาเซลเซียสก็ตามอีกทัง้ ห้องพักแสนสบายนีย้ งั มีหอ้ งนํา้ ห้องอาบนํา้

คํ่า
ที่พกั

พืน้ ที่น่ งั เล่นพร้อมเตาผิงและซาวน่าส่วนตัวไว้คอยบริการ นอกจากนีย้ งั มีโบสถ์เล็ก ๆ และบาร์นา้ํ แข็ง ซึ่ง
ทัง้ 2 อย่างนีจ้ ะถูกสร้างขึน้ ในช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ …
*.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.
HOLIDAY CLUB SAARISELKA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

แคคสลอตทาเนน - โรวาเนียมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (257กม.)นครหลวงของเขตแลปแลนด์
ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุน่ กับเขตหนาวเหนือ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) (8 กม.)เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้น
รุง้ และเส้นแวง เพื่อกําหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ
โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 32 ลิปดา 44
ฟิ ลิปดาเหนือ เป็ นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่
อยู่แถบนีจ้ ะไม่ได้พบกับพระอาทิตย์ขนึ ้ เลยอย่างน้อย 24
ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็ นเวลาอย่างน้อย 24
ชั่วโมง ......อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย...
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ROVANIEMI HOTELหรือเทียบเท่า
*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ด้วยข้อจํากัดด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมากดังนัน้ เรา
จะนําท่านออกไปนอกเมืองสูเ่ บสแคมป์ ให้ไกลและแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ .*.*.

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
ที่พกั

่ า้
วันทีห

โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - เคมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมหมูบ่ า้ นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)
(350 ม.)ตัง้ อยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมูบ่ า้ นมีที่ทาํ การ
ไปรษณียส์ าํ หรับท่านที่ตอ้ งการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และ
ยังมีรา้ นขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซือ้ ของฝาก อิสระให้ท่าน
เดินเล่นเที่ยวชมในหมูบ่ า้ นซานตาคลอส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (126กม.) เมืองท่องเที่ยวที่
ตัง้ อยู่ริมอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) มี
ประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสําคัญของแลปแลนด์

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
ที่พกั

เนื่องจากเป็ นที่ประจําการของเรือตัดนํา้ แข็ง (SAMPO ICEBREAKER) และมีการจัดเทศกาลปราสาทใน
ทุกๆปี นอกจากนีย้ งั เป็ นที่ตงั้ ของเหมืองแร่โครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยุโรป....
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า

่ ก
วันทีห

เคมิ-ICEBREAKER- เคมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือของ SAMPO
ICEBREAKER…เรือ SAMPO ICEBREAKER เรือตัด
นํา้ แข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ที่โด่งดังที่สดุ ในโลก ปลด
ประจําการแล้ว และนํามาให้นกั ท่องเที่ยวได้สมั ผัสกับ
ความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายนํา้ แข็ง
ที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก
นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งนํา้ แข็งที่จบั ตัวหนากว่า 1 เมตรใน
แต่ละวันว่ายนํา้ ทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายนํา้ ในบ่อนํา้ กลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วย
นํา้ แข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษA WATER RIGHT THERMAL SUIT
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนัน้ นําท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการตะลุยหิมะกับการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)
พาหนะที่คล่องตัวที่สดุ ในการเดินทางบนหิมะหรือนํา้ แข็ง โดยท่านจะได้รบั คําแนะนําในการขับขี่ที่
ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผเู้ ชี่ยวชาญ และชํานาญเส้นทางในการเดินทางท่อง
เที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ
จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่าง
ครบถ้วนตัง้ แต่ศีรษะจรดเท้า นําท่าน ขับขี่ส
โนว์โมบิล ลัดเลาะไปบนทุ่งนํา้ แข็งกว้าง….
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า
*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE
RESORT ด้วยข้อจํากัดด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดังนัน้ เราจะนําท่านออกไปนอกเมืองสูเ่ บสแคมป์
ให้ไกลและแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ *.*.*.

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
ที่พกั

วันทีเ่ จ็ด

เคมิ-เฮลชิงกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์โดยสายการบินฟิ นแอร์
*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็ นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทําการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.
(เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์...หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์ (QR) เที่ยวบินทีQ
่ R308/QR838

18.00 น.

วันทีแ่ ปด โดฮา - ประเทศไทย
12.35 น.

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 2350-0150 *.*.*.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ์ าพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทัง้ นีท้ างบริษัทฯจะยึดถือความ
ปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าใช้ จ่าย

วันทีเ่ ดินทาง

24-31 ธ.ค. // 31 ธ.ค. – 7 ม.ค.
ปี 2022
22-29 ม.ค. / 26 ม.ค.-2 ก.พ.
28 ม.ค.-4 ก.พ.
8-15 ก.พ. / 18-25 ก.พ.
23 ก.พ.-2 มี.ค.

ผู้ใหญ่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่
ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

่
พักเดีย่ วเพิม

125,500.-

30,000.-

115,500.-

27,000.-

125,500.-

30,000.-

3-10 มี.ค. / 18-25 มี.ค.
24-31 มี.ค.
9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย.
11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย.

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึน้ สําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าตั๋วภายใน *.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็ นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทําการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
5. ค่าหัวหน้าทัวร์นาํ เที่ยวตามรายการ
6. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น
8. ค่าทิป
9. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ )
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่านํา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
**กรุ ณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ทท
ี่ ่านได้รับถือเป็ น
สัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**

เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 40,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผา่ นการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาํ เป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
่ ่ัง
เงือ่ นไขการสารองทีน
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก เช่น กรณีทเี่ มือง
นั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ
3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจํานวน
ตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุ
ข้อความบางอย่างในนัน้ ด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตา่ งประเทศ (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ดุลพินิจ
ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้วทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติม
จากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผเู้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความตาม
เงื่อนไขสายการบินนัน้ ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตา่ งประเทศ (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ดุลพินิจของ
สายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด
จําตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่า
แล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ํ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้วในกรณี
ที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั
สภาวะอากาศและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่น่ งั Long
leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
 กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน (
ผูใ้ หญ่ ) และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้ างบริษัท
ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี ้
 เมื่อท่านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความ
ปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกู ค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รกั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือ
ถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ ื่นให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วน
ใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซือ้ ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน)
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นัน้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงาน
ภายใน

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจํา
แล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

ข้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดใน
การเดินทาง ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,
อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราช
ฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่ง
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รบั ประกันในกรณีที่ผรู้ ว่ มเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นีก้ ารขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท
จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี”้

่ วีซ่าฟิ นแลนด์
เอกสารประกอบการการยืน
่ วีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) ***ใช้เวลาทาการอนุมัติวซี ่านับจากวันยืน
่ ประมาณ 15
*** ยืน
วันทาการเอกสารกรุ ณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1
่ วีซ่าหนังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวซี ่า ไม่
ชุด และสาเนา 1 ชุดในวันยืน
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งาน
เหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชาํ รุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6
เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผเู้ ดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน
(รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน
ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือน
ต้องขอเป็ น Statement เท่านัน้ )
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้)
3.2 กรณีผเู้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่มีสายเลือด
เดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน้ )
3.2.1. ต้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน้
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ี่ออกให้ และผูท้ ี่ถกู รับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูติบตั ร
ทะเบียนบ้าน
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน
หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารส่วนตัว

-สําเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูติบตั ร (กรณีเด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทําจดหมายชีแ้ จงว่าทําไมไม่มี passport ***
-กรณีเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่
สถานทูตด้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านัน้ )
7. ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านัน้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

