
 

 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 

วันท่ีหนึ่ง กรุงเทพฯ 

21.00 น. คณะพร�อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู�โดยสารขาออกระหว�างประเทศเคาน%เตอร%สายการบินเอมิเรตส% 
(EK) เคาน%เตอร% T เจ�าหน�าท่ีคอยให�การต�อนรับและอํานวยความสะดวก 

วันท่ีสอง สต�อกโฮล�ม(สวีเดน) 

01.05 น. (เวลาท�องถ่ิน) ออกเดินทางสู� กรุงสต5อกโฮล%มประเทศสวีเดนโดยเท่ียวบินท่ี EK385 / EK157 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินท่ีสนามบินดูไบ 0810-1155*.*.*. 

11.55 น. (เวลาท�องถ่ิน) ถึง กรุงสต5อกโฮล%ม ประเทศสวีเดน หลังผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากรเรียบร�อย
แล�ว......นําท�าน ชมกรุงสต5อกโฮล%ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดแห�งหนึ่งของโลกจนได�รับขนานนามว�า ราชินีแห�งทะเลบอลติก เมือง
แห�งประวัติศาสตร%ตั้งแต�ศตวรรษท่ี 13 ...ชมความสวยงามของวิวกรุงสต5อกโฮล%ม ณ 
จุดชมวิว …นําท�านช�อปปEFงท่ีถนนช�อปปEFงสตรีท.....อิสระช�อปปEFงสินค�าพ้ืนเมืองตาม
อัธยาศัย.... 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  MARRIOT HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันท่ีสาม พิพิธภัณฑ�เรือวาซา-CITY HALL-คาร�ลสตัท 

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
นําท�าน ชมภายนอกพิพิธภัณฑ%เรือวาซา เรือรบโบราณท่ีจมทะเลถึง 333 ปP เรือรบท่ีใหญ�
ท่ีสุดบรรทุกปRนใหญ�ถึง 64 กระบอก สร�างเม่ือปP ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท�านท่ีต�องการเข�า
ชมด�านใน รบกวนติดต�อหัวหน�า ค�าเข�าท�านละ 15Euro.- *.*.*. 
นําท�านอิสระถ�ายรูปด�านหน�ากับ CITY HALL หรือศาลาการเมืองทุกปPของวันท่ี 10 ธ.ค. จะ
มีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ท่ีนี้ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ�าย นําท�านสู� แกมล�าสแตน เขตเมืองเก�าแก�ท่ีสุดและสวยงามราวกับ
ภาพวาด ถนนหนทางปูด�วยพ้ืนหิน ย�านเขตเก�ามีวิหารแบบสไตน%
กอธิค ร�านค�า ร�านอาหาร ฯลฯ อิสระให�ท�านเดินเล�นบริเวณ
พระราชวังหลวง อาคารรัฐสภา... 
ออกเดินทางสู� เมืองคาร%ลสตัท ประเทศสวีเดน เมืองริมทะเลสาบแวนเนิร%น ท่ีมีชาวเมืองนอร%ดิกด้ังเดิม
อาศัยมาแต�โบราณกว�า 1,000 ปP 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  CLARION HOTEL หรือเทียบเท�า 
 



 

 

วันท่ีส่ี  ออสโล 

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
นําท�านเดินทางสู� เมืองออสโล(OSLO)เมืองหลวงของประเทศนอร%เวย%ท่ีตั้งอยู�ขอบด�านเหนือของอ�าว 
ฟยอร%ด ระหว�างการเดินทางท�านจะได�สัมผัสกับความสวยงามของท�องทุ�งหญ�าอัน
เขียวขจี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ�าย นําท�านถ�ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE…นําท�านชมภายนอกพิพิธภัณฑ%

เรือไวก้ิงโบราณจัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงท่ีสร�างจากไม� ในสตวรรษท่ี 9 
*.*.*. หากท�านท่ีต�องการเข�าชมด�านใน รบกวนติดต�อหัวหน�า ค�าเข�าท�านละ 
15Euro.- *.*.*.  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันท่ีห/า  อุทยานฟร�อกเนอร�-ปราสาท AKERSHUS-OSLO CITY HALL-ล9องเรือ DFDS –โคเปนเฮเก/น 

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
(กรุณาเตรียมกระเป>าใบเล็กใส9สัมภาระเพ่ือค/างบนเรือสําราญ 1 คืน) 

นําท�านชมอุทยานฟร5อกเนอร% ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึงคามเปdนอยู�
สภาพชีวิตและการด้ินรนต�อสู�ของมนุษย%ชาติ ซ่ึงเปdนผลงานของ 
กุสตาฟวิเกอแลนด% .นําท�านชมปราสาท AKERSHUS นําชมกรุง
ออสโล นครท่ีมีอายุกว�า 1,000 ปP ต้ังแต�สมัยไวก้ิงเรืออํานาจ ผ�านชม
นําเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริย%นอร%เวย%… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ�าย นําท�านชมศาลาว�าการเมืองออสโล ซ่ึงสร�างด�วยสถาปeตยกรรมท่ีสวยงามด�วยลักษณะของอาคารหอคอยคู� 

ต้ังอยู�ริมแม�น้ํา รายล�อมไปด�วยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร%ด จากนั้นให�ท�านได�อิสระชมเมืองบนถนน
คนเดิน คาร%ลโจฮันเกท ได�เวลาอันสมควร 

  นําท�านเดินทางสู� ท�าเทียบเรือ DFDS 
16.30 น. เรือสําราญ DFDS SEAWAYS สู� เมืองโคเปนเฮเก�น 

ประเทศเดนมาร%คบนเรือท�านจะได�พบกับสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

- ดิสโก�เธค -  บาร% - ร�านค�าปลอดภาษีและอ่ืนๆอีกมากมาย 
คํ่า  รับประทานอาหาคํ่าแบบบุฟเฟiต%บนเรือ สไตน%สแกนดิเนเวียน 

วันท่ีหก  โคเปนเฮเก/น-พระราชวังอมาเลียนเบอร�ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว9าการ-ถนนสตรอย�ก�-ลินเติ้ลเมอร�เมด 

เช�า  รับประทานอาหารเช�าบนเรือ 



 

 

09.30 น. เรือสําราญ DFDS ถึงเท�าเทียบเรือ กรุงโคเปนเฮเก�น ประเทศเดนมาร%ค 
นําท�านชม พระราชวังอมาเลียนบอร%ก ซ่ึงเปdนท่ีประทับของราชวงศ%เดนมาร%คมาต้ังแต� ค.ศ. 
1794 ศิลปะสไตน%แบบร5อคโคโค และจะมีทหารเปลี่ยนเวรยามหน�าวังตอนเวลา 12.00 น. ใน
กรณีท่ีสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู�ท่ีนี่ ตรงกลางจะมีพระรูปทรงม�าของพระเจ�าเฟรด
เดอริกท่ี 4  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ�าย นําท�าน สวนสนุกทิโวลี (ไม�รวมค�าเข�าและค�าบัตรเล�นเครื่องเล�น) ซ่ึงเปdนสวนท่ี
เก�าแก�ท่ีสุดในโลกแห�งหนึ่ง สร�างในช�วงศตวรรษท่ี 19  ด�านเหนือมุมของสวน

สนุก จะเปdนท่ีตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ท่ีต้ังของศาลาว�าการเมืองโคเปน
เฮเก�น และ รูปปeFนฮันส%คริสเตียน แอนเดอร%สัน กวีเอกของเดนมาร%ก ...
จากนั้นให�ท�านได�ช�อปปEFง ณ ถนนสตรอยก% ซ่ึงเปdนถนนท่ียาวท่ีสุดใน
โลก...  นําท�านถ�ายรูปกับเงือกน�อย ลิตเต้ิลเมอณเมด ถูกนํามาต้ังวื้ท่ี
อ�าวโคเปนเฮเก�นเม่ือ 97 ปP ...และอิสระถ�ายรูปกับน้ําพุเกฟEออน เทพธิดาผู�เสียสละกับบุตรชายท่ีร�วม
สร�างเกาะซีแลนด%ข้ึนมา… 

คํ่า  รับประทานอาหาคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท�า 

วันท่ีเจ็ด กรุงเทพฯ 

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
14.20 น. (เวลาท�องถ่ิน)  ออกเดินทางสู� ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส%เท่ียวบินท่ี EK152 / EK384 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินท่ีดูไบ 1420-2345*.*.*. 
 

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 

12.35 น. (เวลาท�องถ่ิน) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

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



 

 

อัตราค9าใช/จ9าย 

วันท่ีเดินทาง ผู/ใหญ9 
เด็กต่ํากว9า 

12 
กับ 1 ผู/ใหญ9 

เด็กต่ํากว9า 12 
กับ 1 ผู/ใหญ9ท9าน
ไม9มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

6-13 พ.ย. //1-8 ธ.ค. 
4-11 ธ.ค. 

49,999.- 12,900.- 
 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทาง และค9าวีซ9า *** 
หมายเหตุ   :  ราคาเด็กต/องมีอายุระหว9าง 2-12 ป\ 
 

ในกรณีท่ีผู/โดยสาร มีไฟล�ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว9างประเทศ ท่ีเก่ียวข/องกับวันเดินทางท่ีท9านได/ทําการจองไว/กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ/ง

ให/กับทางเจ/าหน/าท่ีทราบ ก9อนการชําระเงินค9าตั๋วดังกล9าว ถ/าเกิดข/อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

อัตราน้ีรวม 
1. ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร�อมกรุ5ปเท�านั้น (ในกรณีมีความประสงค%อยู�ต�อ

จะต�องอยู� 
ภายใต�เง่ือนไขของสายการบินและมีค�าใช�จ�ายเกิดข้ึนสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค�าภาษีสนามบินทุกแห�งตามรายการ 
3. ค�ารถโค�ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค�าห�องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท�า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส�วนใหญ�จะไม�มีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจาก 
อยู�ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเท�าตัว หากวันเข�าพักตรงกับช�วงงานเทศกาล
ต�างๆและงานแฟร%,การประชุม อันเปdนผลทําให�ต�องการเปลี่ยนย�ายเมือง หรือเพ่ิมค�าทัวร%ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน%ของผู�เดินทางเปdนสําคัญ) 
ข/อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห�องพักของแต�ละโรงแรมแตกต�างกัน จึงอาจทําให�ห�องพักแบบห�องเด่ียว (Single) ,ห�องคู� 
(Twin/Double) ห�องพักต�างประเภทอาจจะไม�ติดกัน หรือ อยู�คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห�องพักแบบ 3 ท�าน/3 เตียง 
(Triple Room) อาจจะไม�มีห�องพักแบบ 3 ท�าน ซ่ึงถ�าเข�าพัก 3 ท�านอาจจะไม�ได�เลย หรือ อาจมีความจําเปdนต�องแยก
ห�องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม�สามารถจัดหาได� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
ห�องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส�วนใหญ�อาจจะไม�มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู�ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  



 

 

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปdนผลให�ค�าโรงแรมสูงข้ึนมากและห�องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย�ายเมืองเพ่ือให�เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปdน Traditional Building ห�องท่ีเปdนห�องเด่ียวอาจเปdนห�องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม�มีอ�าง
อาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู�กับการออกแบบของแต�ละโรงแรมนั้นๆ และห�องแต�ละห�องอาจมีลักษณะแตกต�างกัน 
5. ค�าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค�าเข�าชมสถานท่ีท�องเท่ียวตามรายการ 
ข/อมูลเบ้ืองต/นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ9าและการย่ืนขอวีซ9า  
1. การพิจารณาวีซ�าเปdนดุลยพินิจของสถานทูต มิใช�บริษัททัวร% การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต�องจะช�วยให�การพิจารณา ของสถานทูตง�ายข้ึน 
2. กรณีท�านใดต�องใช�พาสปอร%ตเดนิทาง ช�วงระหว�างยื่นวีซ�า หรือ ก�อนเดินทางกับทางบริษัท ท�านต�องแจ�งให�ทางบริษัทฯ ทราบล�วงหน�าเพ่ือ
วางแผนในการขอวีซ�าของท�าน ซ่ึงบางสถานทูตใช�เวลาในการพิจารณาวีซ�าท่ีค�อนข�างนานและอาจไม�สามรถดึงเล�มออกมาระหว�างการพิจารณา

อนุมัติวีซ�าได� (กรณีถ�ามีค�าใช�จ�ายเกิดข้ึนท�านละ 500.- บาท ลูกค�าจะต�องเปdนผู�รับผิดชอบเท�านั้น) 
3. สําหรับผู�เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู�ต�างประเทศ จะต�องดําเนินเรื่องการขอวีซ�าด�วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยู�เท�าน้ัน  
4. หนังสือเดินทางต�องมีอายุไม�ต่ํากว�า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล�วต่าํกว�า 6 เดือน ผู�เดินทางต�องไปยื่นคําร�อง
ขอทําหนังสือเดินทางเล�มใหม� และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล�มเก�า ให�กับทางบริษัทด�วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท�านจะเปdน
ประโยชน%อย�างยิ่งในการยื่นคําร�องขอวีซ�า และจํานวนหน�าหนังสือเดนิทาง ต�องเหลือว�างสําหรับติดวีซ�าไม�ต่าํกว�า 3 หน�า  
5. ท�านท่ีใส�ปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบต�อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอร%ต ถือเปdน
หนังสือของทางราชการ ต�องไม�มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต�งเติมใดๆ ในเล�ม  
7. ค�าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต�องการเง่ือนไขกรมธรรม%สอบถามได�จากเจ�าหน�าท่ี)  
-ค�าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท�านละไม�เกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม%)  
-ค�ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข�ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปiวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย�ายเพ่ือการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลื่อนย�ายกลับประเทศ / ค�าใช�จ�ายในการส�งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท�านั้น) 
** ลูกค�าท�านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข�อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได� **  
- เบ้ียประกันเริ่มต�น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริ่มต�น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู�เอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต�แรกเกิด ถึง 85 ปP ** [รักษาพยาบาล 2 ล�าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ล�านบาท]เท�านั้น 
8. ค�ามัคคุเทศก% (ไกด%คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม�รวมทิปมัคคุเทศก%)  
 

อัตราน้ีไม9รวม 
1. ค�าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ�งเข�าแจ�งออกสําหรับผู�ท่ีไม�ได�ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค�าใช�จ�ายส�วนตัว อาทิเช�น ค�าเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค�าโทรศัพท%, ค�าซักรีด, ค�าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค�าน้ําหนักเกิน

จากทาง 
สายการบินกําหนดเกินกว�า 30 กก.และมากกว�า 1 ชิ้น, ค�ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปiวยจากโรคประจําตัว, ค�า
กระเป�าเดินทางหรือของมีค�าท่ีสูญหายในระหว�างการเดินทาง เปdนต�น  



 

 

3. ค�าภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3% และภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีต�องการใบกํากับภาษี 
4. ค�าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค�าใช�จ�ายส�วนตัวอ่ืนๆ  เช�น ค�าโทรศัพท%, ค�าซักรีด, มินิบาร%และทีวีช�องพิเศษ ฯลฯค�าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษค�าบริการพิเศษ

ต�างๆ 

6. ค�าบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงท�านจะต�องดูแลกระเป�าและทรัพย%สินด�วยตัวท�านเอง  
7. ค�าเข�าชมพิพิธภัณฑ%เรือวาซา + พิพิธภัณฑ%เรือไวก้ิงโบราณ 
8. ค�าทิปท�านละ 60.- ยูโร 
9. ค�าวีซ�าเช็งเก�น 4,500.- บาท (หากสถานทูตได�กําหนดการยื่นวีซ�าเปdนคณะแล�ว ท�านใดไม�สามารถมาตามกําหนดได� กรณี

ถ�ามี 
ค�าใช�จ�ายเกิดข้ึนท�านละ 500.- บาท ลูกค�าจะต�องเปdนผู�รับผิดชอบเท�านั้น) 

 

กรุณาจองก9อนล9วงหน/า พร/อมชําระเงินค9ามัดจํา ท9านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค/ารายต9อไป  

ชําระส9วนท่ีเหลือ 15 วัน ล9วงหน/าก9อนออกเดินทาง มิฉะนัน้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค9ามัดจําท้ังหมด 

 

เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 4 สัปดาห%ก�อนการเดินทาง พร�อมชําระงวดแรก 30,000.-บาท  
ข/อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน  
1.ทางบริษัทได�สํารองท่ีนั่งพร�อมชําระเงินมัดจําค�าต๋ัวเครื่องบินแล�ว หากท�านยกเลิกทัวร% ไม�ว�าจะด�วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค�ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีค�าใช�จ�ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล�วแต�สายการบินและช�วงเวลา
เดินทาง  
2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล�ว แต�ท�านไม�สารถออกเดินทางได� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค�าใช�จ�ายตามท่ีเกิดข้ึน
จริง   
3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู�บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู�ท่ีจะนั่งต�องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เช�น 
ต�องเปdนผู�ท่ีมีร�างกายแข็งแรง และช�วยเหลือผู�อ่ืนได�อย�างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปeญหา เช�น สามารถเปEดประตูฉุกเฉินได� 
(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม�ใช�ผู�ท่ีมีปeญหาทางด�านสุขภาพและร�างกายและอํานาจในการให�ท่ีนั่ง Long leg ข้ึนอยู�กับ
ทางเจ�าหน�าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท�านั้น 
 กรณียกเลิกก�อนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป  คืนมัดจําท้ังหมด  

 กรณียกเลิกก�อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป  เก็บค�าใช�จ�ายท�านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนจริง) 

 กรณียกเลิกก�อนการเดินทาง 25-29 วัน  ยึดค�ามัดจําเต็มจํานวน  

 กรณียกเลิกก�อนการเดินทาง 20-24 วัน  เก็บค�าใช�จ�าย 50% ของราคาทัวร%ท้ังหมด 

 กรณียกเลิกก�อนการเดินทางน�อยกว�า 20 วัน  เก็บค�าใช�จ�าย 100% ของราคาค�าทัวร%ท้ังหมด 



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช�จ�ายท้ังหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให�คณะเดินทางไม�ครบตาม
จํานวนท่ี 

บริษัทฯกําหนดไว� (30ท�านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต�อทางบริษัทและผู�เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต�องนําไปชําระค�าเสียหายต�างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท�าน  

 กรณีเจ็บปiวย จนไม�สามารถเดินทางได� ซ่ึงจะต�องมีใบรับรองแพทย%จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทาง 

ของท�านไปยังคณะต�อไปแต�ท้ังนี้ท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายท่ีไม�สามารถเรียกคืนได�คือ ค�าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวหรือค�าต๋ัว
เครื่องบิน(กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล�ว) และค�าธรรมเนียมวีซ�าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ�าแล�วไม�ได�รับการอนุมัติวีซ�าจากทางสถานทูต (วีซ�าไม�ผ�าน) และท�านได�ชําระค�าทัวร%หรือมัดจํามาแล�ว ทาง
บริษัทฯ ขอ 

เก็บเฉพาะค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช�น ค�าวีซ�าและค�าบริการยื่นวีซ�า / ค�ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือค�าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัว
เครื่องบินแล�ว) / ค�าส�วนต�างในกรณีท่ีกรุ5ปออกเดินทางไม�ครบตามจํานวน  

 กรณีวีซ�าผ�านแล�ว แจ�งยกเลิกก�อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร%ท้ังหมด  

 กรณีผู�เดินทางไม�สามารถเข�า-ออกเมืองได� เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห�ามของเจ�าหน�าท่ี ไม�ว�าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร%ท้ังหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก�อนล�วงหน�า 14 วัน ในกรณีท่ีไม�สามารถทํากรุ5ปได�อย�างน�อย 30 ท�าน (ผู�ใหญ� ) 
และ/ 

หรือ ผู�ร�วมเดินทางในคณะไม�สามารถผ�านการพิจารณาวีซ�าได�ครบ 30 ท�าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให�ท้ังหมด
หักค�าธรรมเนียมวีซ�า หรือจัดหาคณะทัวร%อ่ืนให�ถ�าต�องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม�รับผิดชอบต�อค�าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม�สามารถ
ควบคุม 

ได� เช�น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล�าช�าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองไม�อนุญาตให�เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข�าเมืองของแต�ละประเทศไม�อนุญาตให�เข�าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท�านจะใช�หนังสือเดินทางราชการ 
(เล�มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท�านถูกปฏิเสธการเดินทางเข�าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท�องเท่ียว โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค�าบริการ โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

 เนื่องจากรายการทัวร%นี้เปdนแบบเหมาจ�ายเบ็ดเสร็จ หากท�านสละสิทธิ์การใช�บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข�าประเทศ 

ไม�ว�าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได�วีซ�าแล�ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ�งสถานฑูต เพ่ือให�อยู�ในดุลพินิจของ
สถานฑูต  

เรื่องวีซ�าของท�าน เนื่องจากการขอวีซ�าในแต�ละประเทศ จะถูกบันทึกไว�เปdนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท�านได�ชําระเงินมัด
จําหรือท้ังหมด ไม�ว�าจะเปdนการชําระผ�านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว�า
ท�านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต�างๆของเอกสารวีซ�า 
 การบิดเบือนข�อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให�เดินทางเข�าประเทศในกลุ�มเชงเก�นเปdนการถาวร และ

ถึงแม�ว�าท�านจะ 

ถูกปฏิเสธวีซ�า สถานทูตไม�คืนค�าธรรมเนียมท่ีได�ชําระไปแล�วและหากต�องการขอยื่นคําร�องใหม�ก็ต�องชําระค�าธรรมเนียมใหม�
ทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุ�มเรียกสัมภาษณ%บางท�านทางบริษัทฯ ขอความร�วมมือในการเชิญท�านไปสัมภาษณ%ตามนัดหมาย และ

โปรด 

แต�งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส�งเจ�าหน�าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร�ขอรบกวนท�านจัดส�งเอกสารดังกล�าวเช�นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได�วีซ�าแล�วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ�งสถานทูตเพ่ือให�อยู�ในดุลพินิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวีซ�าของท�าน เนื่องจากการขอวีซ�าในแต�ละประเทศจะถูกบันทึกไว�เปdนสถิติในนามของบริษัทฯเม่ือท�านได� ชําระ
เงินมัดจําหรือท้ังหมด จะขอถือว�าท�านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต�างๆ ของบริษัทฯท่ีได�ระบุไว�โดยท้ังหมด  
 ทางบริษัทฯ เป̀นแค9ตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซ9า แต�ในการพิจารณาอนุมัติวีซ�า จะอยู9ในดุลพินิจ

ของทาง 

สถานทูตฯเท9านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม�สะดวกแก�ท�านได�ทางบริษัทฯ จึงต�องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 เม่ือท�านทําการซ้ือโปรแกรมทัวร% ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข�อแล�ว ในกรณีท่ี
ลูกค�า 

ต�องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต�อเจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯก�อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม�ขอรับผิดชอบ
ค�าใช�จ�ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได� ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยต�าง ๆ ท่ีไม�สามารถคาดการณ%ล�วงหน�าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน%และ ความปลอดภัยของผู�ร�วมเดินทาง
เปdนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ%ไม�ขายทัวร%แก�ลูกค�าท่ีเคยเดินทางแล�วมีความประพฤติไม�น�ารักหรือมีพฤติกรรมเปdนท่ีรักเกียจของคน
ส�วน 

ใหญ�เช�นไม�รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก�อเสียงรําคาญรบกวนผู�อ่ืน เอาแต�ใจตนเอง หรือถือว�ามากลุ�มใหญ�
แล�วไม�เกรงใจผู�อ่ืนชักชวนผู�ผื่นให�ก�อนความวุ�นวานในทัวร%ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู�เดินทางเปdนส�วนใหญ�) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ%ไม�ขายทัวร%แก�ท�านที่มีครรภ%เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว�นมีใบรับรอง
แพทย%) 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ%ในการขายหรือไม�ขายทัวร%แก�ท�านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว�ากว�า 2 ขวบ (กรุณาแจ�งบริษัทฯ ก�อนจอง
ทัวร%เพ่ือ 

หาข�อสรุปร�วมกัน) ต�องกราบขออภัยท�านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู�เดินทางท�านอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ%ในการขาย หรือไม�ขายแก�ท�านท่ีต�องใช�รถเข็น (กรุณาแจ�งบริษัทฯ ก�อนซ้ือทัวร% เพ่ือหาข�อสรุป

ร�วมกัน) 

 ท�านท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เช�น เชียงใหม� ภูเก็ต หาดใหญ� ฯลฯ โปรดแจ�งฝiายขายก�อนเพ่ือขอคํายืนยันว�าทัวร%นั้นๆ 
ยืนยัน 

การเดินทางหากท�านออกต๋ัวโดยไม�ได�รับการยืนยันจากพนักงานแล�วทัวร%นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม�สามารถรับผิดชอบค�าใช�จ�าย
นั้นได� 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ�อนระหว�างขับรถรวมแล�วไม�เกิน12 ชม. เช�น เริ่มงาน 08.00 น. ต�องจบงานภายใน 
20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหว�างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต�องแก�ไขปรับเปลี่ยน - เม่ือท�านจองทัวร%และชําระมัดจําแล�วหมายถึง
ท�านยอมรับในข�อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ�วแล�วข�างต�น 

 หากในคณะของท�านมีผู�ต�องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู�สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม�สะดวกใน
การเดินทางท�องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว�า 4-5 ชั่วโมงติดต�อกัน ท�านและครอบครัวต�องให�การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท�านเอง เนื่องจากการเดินทางเปdนหมู�คณะ หัวหน�าทัวร%มีความจําเปdนต�องดูแลคณะทัวร%ท้ังหมด 

ข/อความซ่ึงถือเป̀นสาระสําหรับท9านผู/มีเกียรติซ่ึงร9วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปdนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท�องเท่ียวพร�อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน%สูงสุดในการเดินทาง 

ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไม�สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก

อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว�างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล�าช�าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท�องถ่ิน

,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ�าจากกงสุล และ / หรือ ส�วนงานท่ีเก่ียวข�องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู�มีอํานาจทํา

การแทนประจําประเทศไทย (โดยไม�จําต�องแสดงเหตุผล เนื่องจากเปdนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู�เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว�างการเดินทางท�องเท่ียวท้ังใน หรือ ต�างประเทศ แต�ทางบริษัทฯ มีความคุ�มครอง และประกัน

อุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู�ร�วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ�าหน�าท่ีตรวจคนเข�าเมืองของประเทศไทย 

และ/หรือ ต�างประเทศ มิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู�เดินทาง ไม�ปฎิบัติ

ตามกฎระเบียบด�านการความคุมโรคติดต�อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 

บริษัทฯ จะไม�คืนค�าใช�จ�ายใดๆ รายละเอียดด�านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามความจําเปdน หรือเพ่ือความ



 

 

เหมาะสมท้ังปวง โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล9าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน�

ตลอดจนความปลอดภัยของท9านผู/มีเกียรติ ซ่ึงร9วมเดินทางเป̀นสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท�านที่ได�มอบความไว�วางใจ ให�ทางบริษัท เปdนผู�นําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ9าสวีเดน 

*** ย่ืนวีซ9าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชั้น 8) *** ใช/เวลาทําการอนุมัติวีซ9านับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว/น เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป̀นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซ9าหนังสือเดินทางต/องนําส9งเข/าสถานทูต และระหว9างรอผลการอนุมัติวีซ9า ไม9สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได/ 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต�องมีหน�าเหลือสําหรบัประทับวีซ�าอย�างน�อย 2 หน�า อายุการใช�งานเหลือไม�น�อยกว�า 6 เดือน 

นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต�องไม�ชํารดุ(หนังสือเดินทางเล�มเก�า กรณุานํามาประกอบการยื่นวีซ�าด�วย)  
 

2. รูปถ�าย รูปถ�ายสีหน�าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท�าน้ัน ถ�ายไม�เกิน 6 เดือนห�ามสวมแว�นตา
หรือเครื่องประดับ ไม�ใส�คอนแทคเลนส% รูปไม�เลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู�เดินทาง ออกค�าใช�จ�ายเอง  
**สําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย%ส�วนตัวของผู�เดินทาง ย�อนหลัง 6เดือน (รบกวน
ลูกค�าทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชขีั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก�อน แล�วค�อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไม�เกิน 7 วัน ก�อนวันยื่นวีซ�า และหากบัญชีกระโดดเดือนต�องขอเปdน Statement เท�าน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค% การันตี) ต�องเปdนบัญชีเดยีวกันกับสเตทเม�น และช่ือ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษต�องตรงตามหน�าพาสปอร%ต  
(ออกไม�เกิน 15 วัน นับจากวันท่ียื่น) (ใช/ท้ัง 2 อย9าง ขาดอย9างใดอย9างหนึ่งไม9ได/) 
3.2 กรณีผู�เดินทางไม�ได�ออกค�าใช�จ�ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค�าใช�จ�ายได� ต�องเปdน พ�อ แม� พ่ีน�อง ท่ีมีสายเลือดเดยีวกัน หรือ สามภีรรยา 
เท�าน้ัน) 
3.2.1. ต�องทําเปdนหนังสือรับรองค�าใช�จ�ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปdนภาอังกฤษเท�าน้ัน 
3.2.2. ถ�ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย�อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค�าใช�จ�าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธ%ระหว�างผู�ท่ีออกให� และผู�ท่ีถูกรับรองค�าใช�จ�ายให� เช�น สําเนาทะเบียนสมรส สตูิบัตร ทะเบียนบ�าน 
**สถานทูตไม�รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 

4. หลักฐานการทํางาน  
-เจ�าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู�เดินทางเปdนกรรมการหรือหุ�นส�วน อายุไม�เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียน
การค�า(พค.0403) 
-เปdนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํแหน�ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปdนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต�องตรงตามหน�าพาสปอร%ต ใช�คําว�า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช�หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู�  
(ขอเปdนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต�องตรงตามหน�าพาสปอร%ต ใช�คําว�า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 



 

 

5. เอกสารส�วนตัว 
-สําเนาทะเบียนบ�าน กรณุาแปลเปdนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปdนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณเีด็กอายตุ่ํากว�า 20 ปP) กรุณาแปลเปdนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย�า/มรณะบัตร (ถ�ามี) กรณุาแปลเปdนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ�ามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปdนภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายุไม�ถึง 20 ปP ไม�ได�เดินทางไปต�างประเทศพร�อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต�องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต�นสังกัด (โดยมารดาจะต�องคัดหนังสือยินยอมระบุให�บุตรเดนิทาง
ไปต�างประเทศกับบิดา) พร�อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน�าพาสปอร%ตมารดามาด�วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต�องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต�นสังกัด (โดยบิดาจะต�องคัดหนังสือยินยอมระบุให�บุตรเดินทางไป
ต�างประเทศกับมารดา) พร�อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน�าพาสปอร%ตบิดามาด�วย 
- หากเด็กไม�ได�เดินทางพร�อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต�องคัดหนังสือระบุยินยอมให�บุตรเดินทางไปต�างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ%เปdนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต�นสังกัด พร�อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน�าพาสปอร%ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย�าร�าง จะต�องแนบสําเนาใบหย�า และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดว�าฝiายใดเปdนผู�มีอํานาจปกครองบุตรแต�เพียงผู�
เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม�มี passport แล�วใช� ID Card แทนต�องทําจดหมายช้ีแจงว�าทําไมไม�มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากว�า 18 ปP บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร%มสมัครวีซ�า พร�อมเดินทางมาสัมภาษณ%กับบุตรท่ีสถานทูตด�วย ท้ังสองท�าน 
(เฉพาะคิวเดี่ยวเท�าน้ัน) 
 

7. ท�านไม�จําเปdนต�องเซ็น รับรองสําเนาถูกต�อง ให�ท�านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร%มใบคําร�องขอวีซ�าเท�าน้ัน 
 

เอกสารยื่นวีซ�าอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพ่ิมเตมิได�ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ�งขอเพ่ิมเติม 

 
 



 

 

ในการจองทวัร� ต/องจองพร/อมหน/าพาสปอร�ต + มัดจํา 
ทางบริษัทจะถือว9าการจองทัวร�โดยสมบูรณ� 

รายละเอียด ประวัติส9วนตัวของแต9ละท9านท่ีต/องกรอกให/ครบท้ังหมดทุกช9องตามความเป̀นจริง 

(สําคัญมากมีผลต9อการพิจารณาวีซ9า) 
ชื่อ – นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน/าพาสปอร�ต) / วันเดือนป\เกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 

 

............................................................................................................................................................................................................................ 
เบอร�โทรศัพท�มือถือ(จําเป̀นมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตต/องการติดต9อในกรณีเร9งด9วน) 
 

............................................................................................................................................................................................................................ 
พาสปอร�ตเล�มเก�า เลขท่ี / วันท่ีออก / วันท่ีหมดอายุ 

 

............................................................................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู9ปiจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป\ /  เบอร�บ/าน / เบอร�มือถือ /สถานท่ีเกิด(จังหวัดท่ีเกิด) 

 

............................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู9ตามทะเบียนบ/าน /  เบอร�บ/าน  
 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
อาชีพปiจจุบัน / ชือ่และท่ีอยู9บริษัท / ตําแหน9ง / เบอร�โทรศัพท�ท่ีทํางาน / วันเร่ิมงาน /  
 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากว9า 20 ป\ ชื่อ บิดานามสกลุ(ภาษาอังกฤษ ตามหน/าพาสปอร�ต) / วันเดือนป\เกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากว9า 20 ป\ ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน/าพาสปอร�ต) / วันเดือนป\เกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
 

 


