
 

 

 

 

  

“ดนิแดนธรรมชาตใินจนิตนาการสดุเหนอืความคาดหมาย” 
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ยนิดตีอ้นรบัสูป่ฐมบทแหง่การเดนิทางภายใตโ้ปรแกรม 

“Lofoten” Wonders Natural 10 Days” 

 

“เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขัว้และอุดมไปดว้ย

ธรรมชาตติืน่ตาตืน่ใจ เยี่ยมชมวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิง้ สัมผัสความอบอุ่น

จากผูค้นและสงัคมเมอืงในอดุมคต ิพรอ้มสนุกไปกบักจิกรรมขัว้โลก และเป้าหมาย

สดุทา้ยกบัการตามลา่แสงเหนอื เพราะทีน่ีค่อื เดนมารก์ นอรเวยแ์ละสวเีดน” 

หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 30 วัน โดยซือ้ตั๋ว

เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้

ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของสาย

การบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัย

พบิัต,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ 

ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์ มสีทิธิใ์นการ

เปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ําระแลว้ เพราะทาง

บรษัิทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้

นอกจากในรายการ 



 

 

วนัแรก นดัพบเพือ่ทาํการเช็คอนิทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางออกจากกรงุเทพมหานคร ดว้ยสายการบนิระดบัโลก “สาย

การบนิไทย” เพือ่เดนิทางไป ทา่อากาศยานโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมารก์  เทีย่วบนิที ่TG950 เวลา 01.20 – 07.40 น. (ณ 

เวลาทอ้งถิน่ ประเทศเดนมารก์) 

เชา้ เดนิทางถงึทา่อากาศยานโคเปนเฮเกน้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

และไดส้มัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้นําคณะเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับ

อากาศ เพือ่เขา้สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน้ เมอืงหลวงของประเทศ

เดนมารก์เพือ่เยีย่มชมความงดงามของเมอืงโคเปนเฮเกน้ 

(Copenhagen) โดยถอืเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของภมูภิาค เป็น

ศนูยก์ลางของภมูภิาคมาอยา่งยาวนาน โดยเริม่ดว้ยอนุสาวรยีน์าง

เงอืกนอ้ย (Little mermaid) น้ําพเุกฟิออน พระราชวังอมาเลนบอรก์ 

และบา้นนูเฮาส ์โดยลว้นแตเ่ป็นสญัลกัษณท์ีสํ่าคญัของเดนมารก์

ทัง้ส ิน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

ชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้ชือ่ดงัมากมายตามอธัยาศยั 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ทา่เรอืโคเปนเฮเกน้ เพือ่เตรยีมพรอ้มเชค็อนิ และ

ขึน้ไปบนเรอืสําราญ ซึง่มสี ิง่อํานวยความสะดวกครบครัน เพือ่สมัผัส

ประสบการณก์ารเดนิทางในรปูแบบใหม ่โดยเรอืจะลอ่งไปยัง ทา่เรอื

00.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคาร

ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D ช ัน้ 4 (ประต ู2) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ  

วนัที ่2 กรงุเทพมหานคร – โคเปนเฮเกน้ - ข ึน้เรอื DFDS  cruise 

ferry 



 

 

เขา้พกับนเรอืส าราญ DFDS cruise ferry หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

ออสโล ประเทศนอรเ์วยใ์นเชา้วนัรุง่ขึน้ 

เย็น รับประทานอาหารคํา่ บนเรอื DFDS Cruise Ferry 

 

 

       

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ เรอืสําราญ 

 นําทา่นเดนิทางไปเยีย่มชม เมอืงออสโล (Oslo) โดยเริม่ที ่อทุยานฟ

ร็อกเนอร ์ทีม่ปีระตมิากรรมชือ่ดงัของ “กสุตาฟ วเิกอแลนด”์ศลิปินชือ่

ดงัชาวนอรเ์วย ์และจากนัน้กลบัเขา้มาในตวัเมอืงเพือ่เทีย่วชม กรงุ

ออสโล ผา่นชม ปราสาทอเคอรฮ์สุ (Akurshus) สถาปัตยกรรมเกา่แก่

ในยคุเรอเนสซองส ์รัฐสภานอรเ์วย ์และแวะถา่ยภาพกบัศาลาวา่

การเมอืงออสโล ซึง่เป็นสถานทีสํ่าคญัทีจั่ดงานพธิมีอบรางวัลโนเบล

สาขาสนัตภิาพเป็นประจําทกุปีอกีดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ออกเดนิทางไปยังสนามบนิ เพือ่ทําการเชค็อนิและเตรยีมตวัเดนิทางไป

ยังตอนเหนอืของประเทศนอรเ์วย ์ทีเ่มอืงทรมุเซอ โดยสายการบนิ

สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลนซ์สิเต็ม เทีย่วบนิที ่SK4422 เวลา 16.30 – 

18.20 น. เมือ่ถงึเมอืงทรมุเซอ เดนิทางตอ่ดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิ

ทางเขา้สูเ่มอืงทรมุเซอ (Tromso) 

เย็น รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหารคํา่ : เร ิม่ออกปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื  ทรมุเซอ เป็น

เมอืงสวยชือ่ดงัของนอรเ์วย ์เป็นสว่นหนึง่ของแลปแลนด ์และเป็น

จดุยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ในการลา่แสงเหนอื เพราะมพีกิดัอยูต่รง

วนัที ่3 ออสโล – อทุยานฟร็อกเนอร ์– ปราสาทอเคอรฮ์สุ - ทรมุเซอ 



 

 

Scandic Ishava Hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

เสน้อารก์ตกิ และเป็นหนึง่ในเมอืงวงแหวนแสงเหนอืของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เมอืงทรมุเซอ (Tromso) อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง เป็น

เมอืงเล็ก ๆ แตม่คีวามเจรญิและทันสมยัมากจนไดร้บัการขนานนามวา่

เป็นปารสีแหง่ยโุรปเหนอื (Paris of the North) โอบลอ้มบรรยากาศ

ทีส่วยงามทีม่ทีัง้ทะเลและภเูขา สถาปัตยกรรมสว่นใหญทํ่าจากไม ้

สสีนัสดใส แวะถา่ยรปูกบัมหาวหิารทรมุเซอ (Tromso Cathedral) 

มหาวหิารไมน้กิายโปรเตสแตนทส์มยัศตวรรษที ่19 แหง่นีไ้ดร้ับการ

ยกยอ่งอยา่งสงูดา้นสถาปัตยกรรมยคุฟ้ืนฟโูกธคิ หอระฆงัตัง้ตระหง่าน 

และ มหาวหิารอารก์ตกิ (Arctic Cathedral) วหิารสมยัใหมท่ีส่รา้งใน

ปี ค.ศ.1965 มภีาพประดบักระจกใหญท่ีส่ดุในยโุรป จากนัน้เดนิทาง

เขา้สู ่เมอืงนารว์กิ (Narvik) (250 ก.ม.) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

     เดนิทางเขา้สูเ่มอืงในจตินาการ เมอืงสโลวาร ์(Svolvær) (238 

ก.ม.) หมูเ่กาะลอฟโฟเทน (Lofoten) สถานทีต่น้แบบแหง่

อาณาจักรของเจา้หญงิน้ําแขง็เอลซา่ในภาพยนตรเ์รือ่ง FROZEN ถอื

เป็นสถานทีส่ดุโรแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของนอรเ์วย ์เนือ่งจากความ

มหศัจรรยท์างธรรมชาตทิีถ่กูสรรสรา้งมาอยา่งลงตวั มผีนืน้ําสฟ้ีาคราม 

ทอ้งฟ้าสขีาวใส ภเูขาสงูตัง้ตระหง่าน แทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมง

ทรงสวยแปลกตา นับวา่เป็นเมอืงสวยทา่มกลางธรรมชาตทิีด่คูลา้ย

วนัที ่4 ทรมุเซอ – นารว์กิ – สโลวาร ์– หมูเ่กาะลอฟโฟเทน  



 

 

Scandic Svolvaer หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

เมอืงในจนิตนาการมากกวา่ความเป็นจรงิ 

เย็น รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

 **เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควร เร ิม่ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื** 

 

 

  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําคณะออกเดนิทางไปยงั หมูบ่า้นโอ  Å  (ภาษานอรเ์วย ์

หมายความวา่ “Stream” ) เป็นหมูบ่า้นประมงเลก็ๆทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ

ทางตอนใตส้ดุของหมูเ่กาะลอฟโฟเทน ซึง่ชาวประมงมคีวาม

เชีย่วชาญในการทําปลาตากแหง้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง หมูบ่า้นเรนา่ (Reine) หนึง่ในหมูบ่า้นที่

ตัง้อยูบ่นเกาะมอสเคเนสโซยา่ ระหวา่งสองขา้งทางทา่นจะได ้

เพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสวยงามแปลกตา ผา่นถนนเสน้เล็กที่

เชือ่มตอ่ระหวา่งเกาะเล็กเกาะนอ้ย อสิระเดนิเลน่ชมหมูบ่า้นเรน่า และ

เก็บภาพความประทบัใจไปกบัหมูบ่า้นไดข้ึน้ชือ่วา่เป็น “สถานทีท่ี่

สวยงามมากทีส่ดุในโลก” ทา่นจะไดพ้บกบั กระทอ่มสแีดงและสขีาว

ของชาวประมงทีแ่ตง่แตม้ตามแนวชายฝ่ังและพืน้ทีโ่ดยรอบของยอด

เขาหนิทีส่งูชนั สวยงามดัง่ดนิแดนในเทพนยิาย 

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยัง หมูบ่า้นฮมันอย ์(Hamnøy) หมูบ่า้น

ชาวประมงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในหมูเ่กาะ Lofoten ทีส่วยงามมขีนาดเลก็ 

แตส่วยงามไมน่่าเชือ่ ถอืไดว้า่เป็นหมูบ่า้นทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

วนัที ่5 Å Village – หมูบ่า้นเรนา่ – ฮมันอย ์– สโลวาร ์ 



 

 

เขตเทศบาลเมอืงโมสเคนเนสซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิม

เนือ่งจากมทีัศนยีภาพและธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ไดเ้วลาอนั

สมควรนําทา่นเดนิทางกลบัไปยงั เมอืงสโลวาร ์

เย็น รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

 **เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควร เร ิม่ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื** 

 

 

 
 

  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงนารว์กิ (Narvik) เมอืงทีแ่วดลอ้มดว้ย

ภเูขาและทะเลกวา้งไกลอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทํา

เหมอืงแรข่องเมอืงนีเ้มือ่ปี พ.ศ. 2450 (238 กม.) 

นําคณะน่ังรถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายอารค์ตคิเซอรเ์คลิ จากเมอืง

นารว์กิ ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงครินูา ประเทศสวเีดน หนึง่ใน

เสน้ทางรถไฟทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุ ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศน์

สองขา้งทาง โดยจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 35 นาท ีโดย 

เมอืงครินุา ถอืเป็นเมอืงใหญท่ีอ่ยูเ่หนอืทีส่ดุของประเทศสวเีดน 

 หมายเหต ุ: การน ัง่รถไฟสายอารค์ตกิเซอรเ์คลิน ัน้ หากมี

สภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวยจะทาํใหน้ ัง่รถไฟมกีารเปลีย่นแปลง

หรอืยกเลกิโดยมแิจง้ลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

คนืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยเงนิจอง

ลว่งหนา้แลว้ 

วนัที ่6 สโลวาร ์- นารว์กิ – ครินูา (สวเีดน) 

Scandic Svolvaer หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 



 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เดนิทางสูเ่มอืงครินูา (Kiruna) ซึง่นับไดว้า่เป็นเมอืงทีอ่ยูเ่หนอืทีส่ดุ

ของประเทศสวเีดนทีม่ปีระชากรอาศยัอยู ่มคีวามสําคญัเพราะเป็น

เมอืงทีผ่ลติแรเ่หล็กทีม่ชี ือ่ของประเทศ นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้น

ยคุคสัเยรว์ ี(Jukkasjärvi) เพือ่ชมโรงแรมน้ําแข็ง (Ice Hotel) ทีต่ัง้

อยู ่ทีห่มูบ่า้นยคุคสัเยรว์ ีทางภาคเหนอืของประเทศสวเีดน วา่กนัวา่

โรงแรมน้ําแข็งแหง่นีเ้ป็นแหง่ทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็นแหง่แรกของโลก 

ทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัประเทศหนาวๆ อืน่ๆ ในโลก ใหส้รา้ง 

โรงแรมน้ําแข็งตามอกีมากมาย โรงแรมแหง่นีค้รอบคลมุพืน้ที ่

59,200 ตารางฟตุ สรา้งขึน้จากเสาน้ําแขง็ 2,000 ตน้และกอ้น

น้ําแขง็ อกี 3,000 ตนั และในทกุ ๆ ฤดหูนาวของทกุปี สถาปนกิและ

นักออกแบบจากทัว่โลกจะมารวมตวักนัทีน่ี ่เพือ่ตดักอ้นน้ําแข็งจาก

แมน้ํ่าทอรเ์นอ (Torne) ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงมาเนรมติเป็นหอ้งพักใน

รปูแบบตา่งๆ 

เย็น รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดนิทางไปยัง ทา่อากาศยานครินูา เพือ่เตรยีมตวัเชค็อนิ และ

เดนิทางไปยัง เมอืงสต็อกโฮลม์ โดย สายการบนิ สแกนดเินเวยีน

แอรไ์ลนซ์สิเต็ม เทีย่วบนิที ่SK1045 เวลา 13.40 - 15.10 น. เมือ่

เดนิทางถงึ เมอืงสตอ็กโฮลม์ เดนิทางตอ่ดว้ยรถโคช้ปรับอากาศ 

วนัที ่7 ครินูา – เมอืงสต็อกโฮลม์ 

Scandic Ferrum Hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 



 

 

เทีย่ง (ไมม่อีาหารกลางวนั เนือ่งจากเวลาดงักลา่วคอืชว่งเวลาทีม่กีารบนิ) 

 จากนัน้เดนิทางเขา้สูเ่มอืงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงแหง่

ประเทศสวเีดน 

เย็น รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 
 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เยีย่มชมเมอืงสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงแหง่ประเทศสวเีดน เมอืงทีม่ี

ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ โดยมภีมูปิระเทศเป็นอา่วและเกาะแกง่

ตา่ง ๆ สถาปัตยกรรมมสีสีนัสดใส เริม่ดว้ยการชมบรเิวณเขตเมอืงเกา่

อยา่ง กมัลาสแตน (Gamla Stan) ทีม่คีวามเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี และ

เก็บภาพกบัศาลาวา่การของเมอืงสต็อกโฮลม์ อาคารทีถ่กูมอบหมาย

ใหจั้ดงานสําคญัของโลกอยา่งพธิมีอบรางวลัโนเบล  

 จากนัน้นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มา

ในศตวรรษที ่17 เนือ่งจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 

95 % และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรปูแกะสลกันับรอ้ยชิน้ เรอืวาซา

จงึนับเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่

สําคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก เรอืลํานีถ้กูจัดแสดงไวใ้นพพิธิภัณฑท์ี่

สรา้งขึน้ในกรงุสตอกโฮลม์ ซึง่ประกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัเรอืลํานี ้9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซา ซึง่คณุ

สามารถรับชมได ้16 ภาษา พพิธิภณัฑแ์หง่นีด้งึดดูนักทอ่งเทีย่ว

ไดม้ากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนัที ่8 เยีย่มชมสต็อกโฮลม์ - พพิธิภณัฑว์าซา 

  



 

 

 จากนัน้เดนิสูย่า่นใจกลางเมอืง โดยชว่งบา่ยนีถ้อืเป็นชว่งเวลา

เหมาะสมสําหรับการชอ้ปป้ิงอยา่งยิง่ ทีถ่นนคนเดนิฮมักาแตน และอืน่ 

ๆ ซึง่ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัการจับจา่ยสนิคา้ทอ้งถิน่ และสนิคา้แบ

รนดเ์นมทีม่เีรยีงรายมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยังทา่อากาศยาน อลนัดา เพือ่ทํา

การเชค็อนิ การคนืภาษีสําหรับการชอ้ปป้ิง และเดนิทางกลบั

กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG961 เวลา 

14.30 – 05.50 (+1) น. (ณ เวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัที ่9 เยีย่มชมสต็อกโฮลม์ – กรงุเทพมหานคร 

Scandic Anglais หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 



 

 

 

เชา้ เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพโดยเทีย่วบนิที ่TG961 ณ เวลา 05.50 น. 

(ณ เวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 “ขอขอบพระคณุสําหรับความสนใจ และความไวว้างใจในการรว่ม

เดนิทางไปเปิดประสบการณก์บัเรา แลว้พบกนัใหมก่บัการเดนิทางใน

ภาคตอ่ไป ขอบคณุครบั/คะ่” 

 

 

  

วนัที ่10 กรงุเทพมหานคร 



 

 

เง ือ่นไขและคาํแนะนําสําหรบัการซือ้ทวัร ์

PERIOD 

 
Tour 
Fare 

Adults 

 
Child 
 4-12 
With 
Bed 

 
Child 
 4-6 

No Bed 

 
SGL 

SUPP 

 
DBL 
SGL 

 
NO TKT 

ADL 

 5 - 14 Feb 19 ฿128,000 ฿115,200 ฿102,400 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

 15 - 24 Mar 19 ฿128,000 ฿115,200 ฿102,400 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

 6 - 15 Apr 19 ฿131,000 ฿117,900 ฿104,800 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

 26 Apr - 5 May 19 ฿131,000 ฿117,900 ฿104,800 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

 17 - 26 May 19 ฿131,000 ฿117,900 ฿104,800 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

คา่ทวัรต์อ่ทา่นรวม : 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุตามมาตรฐานยโุรป 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ พาหนะออกล่าแสงเหนืง ณ เมอืงทรุมเซอ , โรงแรมน้ําแข็ง , 

พพิธิภัณฑเ์รอืวาซา 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรอื เทยีบเท่า

ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ใน

แต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมขีอ้จํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณา

สอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์(เชงเกน้) **พักในประเทศนอรเ์วย ์6 คนื** 

 คา่ประกันการเดนิทางของ บรษัิท Allianz Global Assistance Service (Thailand) 

Co., Ltd. หรอื บรษัิท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุม้ครองการสญูเสยี

ชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ, คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศตามวงเงนิในกรรมธรรม ์

ทัง้นีค้รอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตัว (หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่

ความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สมัภาระและเทีย่วบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรม์

ตามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร)์ 

 คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วัน 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % ของคา่บรกิาร 

 คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหาร

ทีส่ัง่มาในหอ้งพัก คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่



 

 

ทางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะ

อาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นอาจตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) : 

เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทัวรผ์่าน Tour Agency และ ชาํระ

เงนิมัดจําลว่งหนา้ 20,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันทีจ่อง 

ซึง่เงนิมัดจําดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที่

เหลือล่วงหนา้ 30 วันก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่

กําหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัจองทวัรต์อ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้(Cannot 

make your reservation) : 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรสํ์าหรับบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิ ถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจําเป็นตอ้งใช ้วลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกถงึการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถที่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกับทัวร ์และตอ้งการแยกจากคณะทัวรร์ะหว่าง

ทาง หรอืกลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร ์อาท ิผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมร่ักษา

เวลา, เสยีงดงั, พดูจาหยาบคาย, สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับ

เงือ่นไขระหว่างทัวร ์ทีม่รีะบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยง

ใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวร์ตอ้งทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ ึง่

บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 

High Season = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดอืนตลุาคม (1 - 31 

ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 

***เงือ่นไขการยกเลกิตามระยะวนัเวลา*** 

 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 60 วัน คนืเงนิมดัจําทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน หกั 50% ของคา่ทัวร ์

 ยกเลกิในวันเดนิทาง 7 วัน หรือ 

NO SHOW 

หกั 100% ของคา่ทวัร ์

***เหตผุลประกอบการยกเลกิการเดนิทาง*** 

 หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมา

แทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้ันตามกําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้่าย

เพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตัว๋เทา่นัน้ (แตจ่ะตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของตั๋วทีเ่ป็น 

NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 



 

 

 หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน

ไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ ตามหลกัการพจิารณาของสถานทตูทกุประการ  ให ้

นับการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพรอ้มกันทัง้หมด เป็นไปตามเงื่อนไขการ

ยกเลกิตามระยะวันเวลาดังกล่าวขา้งตน้ หากในกรณีทีท่่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้ับการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้่านยืน่ขอวซีา่แบบ

เดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ตํ่ากว่า 20 

ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน (โดยจะคนืคา่

ทัวรใ์หแ้กผู่เ้ดนิทางเต็มจํานวน ยกเวน้คา่วซีา่ในกรณีทีม่กีารยืน่แลว้) 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตารางเวลาการท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมกับ

ชว่งเวลาการเดนิทาง รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั

อนัไดแ้ก ่การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, 

อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซือ้ประกันเพิม่เตมิแบบ 

TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service 

(Thailand) Co., Ltd. หรอื บรษัิท MSIG  Co., Ltd. ทีร่ะบคุวามรับผดิชอบไวใ้น

กรมธรรมเ์ทา่นัน้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์อง

ทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อัน

เนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

และจะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชาํระมาแลว้ทัง้หมด 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) :  

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงชว่งเวลาวนัเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่น

การเดนิทางจรงิ 30 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย  

ต ัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) : 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการ

เลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และ

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบนิซึง่เป็นผูกํ้าหนด และทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  

 กรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ผู ้

เดนิทางตอ้งรอ REFUND เงนิตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่

แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋ว

เครือ่งบนินัน้สามารถทํา REFUND ไดห้รอืไม ่

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) : 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื 

Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุ

ฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมล์

ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิอง

สายการบนิเทา่นัน้ 



 

 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) : 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin/Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงค์

จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพัก และ

การวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน และอาจจะ

ทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนักบักลุม่คณะของทา่นตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุ้ด โดยเฉพาะ

โรงแรมทีอ่ยู่ในบรเิวณอุทยานแห่งชาต ิหรอืเขตพืน้ทีเ่มอืงทีม่อีณุหภูมเิฉลีย่ไมเ่กนิ 

18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศในหอ้งพัก โดยมักจะมี

เครือ่งปรับอากาศหรอืพัดลมใหบ้รกิารเฉพาะในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 

เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความ

เหมาะสมในชว่งเวลาดงักลา่ว 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น

หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้น ๆ และหอ้งพักแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน

ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งทีใ่หญก่วา่เดมิ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เตมิ เพือ่ให ้

เป็นหอ้งพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 

 การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่ว

ตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอืการ

เปิดรับจองผา่นทาง Online ซึง่หากในชว่งวันเวลาเดนิทางดังกลา่วทีค่ณะจะเขา้ชม

และไม่สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิค่า Entrance Fee 

ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชม

สถานทีด่งักลา่วได ้ 

 และหากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดนิทาง ทีเ่ป็นผลทําใหท้่าน

ไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่าน 

เนื่องจากไดช้ําระคา่ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่

เขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นชาํระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) : 

 คา่ทัวรน์ี้ไม่ไดร้วมคา่ขนสมัภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านตอ้งการ

ใชบ้รกิาร ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร 

/ ใบ / ครัง้ 

 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 

30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) และการ

เรียกค่าระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก

สมัภาระของทา่นมน้ํีาหนักเกนิกวา่ทีกํ่าหนด 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไม่

เกิน 7 กโิลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 



 

 

เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมีการบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของ

กระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหม้น้ํีาหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม หรอื 23 กโิลกรัม ทัง้นี้

ข ึ้นอยู่กับขอ้กําหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ

คา่ใชจ้่ายในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะทําการสง่ “ใบเตรยีมตัวสําหรับการ

เดนิทาง” ใหแ้กท่า่นในชว่งกอ่นวันเดนิทาง โปรดศกึษาโดยละเอยีด 

 กระเป๋า สมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่น และมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน ไมเ่หมาะแก่

การเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนยานพาหนะในการเดนิทาง ไดแ้ก ่เครือ่งบนิ รถโคช้ รถไฟ 

เป็นตน้ โปรดพจิารณาในการใชง้านดงักลา่ว 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสูญหาย, สูญเสยีของ

กระเป๋าและสัมภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ โดยทางสายการบนิผู ้

ใหบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่สายการบนิจะ

รับผดิชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสยีของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึน้

เครือ่ง ตามการพจิารณาการชดเชยเงนิตามแตก่ฎของสายการบนินัน้ ๆ 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) : 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรอือเมรกิา มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, 

โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานที่

โดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) : 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้ง

ไดร้ับการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่

สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ท่านและ

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศนอรเ์วย ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

(ในการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ขอความกรณุาทกุทา่นมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ที่

ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่ VFS ของประเทศนอรเ์วย)์ ตกึเดอะเทรนดี ้สขุมุวทิ 13 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืนก่อนวันหมดอายุ หากมี

พาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ท่าน

จะตอ้งนําไปแสดงดว้ย เพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

2. รปูถา่ยสขีนาด 2 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวดํา และหา้ม

สแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล /สําเนาทะเบยีนสมรส, หย่า / สําเนาสูตบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี

บรบิรูณ์  

4. หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดทีท่่านทํางานอยู่ ตอ้ง

เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีที่

เริม่ทํางานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจาก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา  

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3  เดอืน 

6.  หนังสอืรับรองบัญชจีากธนาคาร ( Bank Certificate ) ทีม่อีายุไมเ่กนิ 15 วัน นับ

จากวันทีย่ืน่คํารอ้ง และ  Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รายการลา่สดุไมเ่กนิ 15 วัน โดยตอ้งอัพเดทถงึเดอืนปัจจุบันและ

ออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมจํีานวน

ไมตํ่่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับคา่ใชจ้่าย

ไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภู่มลํิาเนา เพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ ในกรณี

ทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอื

รับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ)  

***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน*** 

7. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศกึษาจะตอ้งมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” 

(ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ  

8. กรณีทีเ่ด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้ง

ทําจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงในการ

อนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมี

นายอําเภอ หรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทาง

ราชการอยา่งถกูตอ้ง 

หมายเหต ุ: ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอทกุกรณี 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 


