
 



 

ก าหนดการเดินทาง ราคารวมค่าวซ่ีาเช็งเกน้แลว้ 

วนัแรกของการเดินทาง   สนามบนิสุวรรรณภมิู  

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่  ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 โดยสายการบนิไทย เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ ให ้

การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดินทาง   สนามบนิสุวรรรณภมิู- ออสโล-ชมเมือง- เรคยาวคิ 

00.20 น.  ออกเดนิทางสู่  กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG954 

06.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย.์...หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย   

......... น. จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่ทาํการเชค็อนิเคานส์ายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) เพือ่อก

เดนิทางสู่ เมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK) 

13.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเรคยาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) โดยเทีย่งบนิที่ 

FI…. 

14.40 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึเมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK) เมอืงหลวงของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมอืงหลวงทีต่ ัง้อยู่ใกลก้บัข ัว้โลกเหนือมากทีสุ่ด

โดยตัง้อยู่ไมไ่กลจากเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คิลมากนกั ....หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย.....  

*** เวลาทีเ่มอืงเรคยาวคิชา้กว่าเมอืงออสโล 2 ช ัว่โมง ** 

คํา่ นาํท่านเดนิทางสู่ภตัตาคาร เพือ่รบัประทานอาหารคํา่ ... 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

ทีพ่กั PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง          เรคยาวคิ-วงกลมทองค า-อทุยานแห่งชาตธิิงเวลลรี-์น ้ าตกกลูลฟ์อส-น ้ าพรุอ้นกเีซอร-์ฟลูดีร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่าน  ชมความงามเหนือธรรมชาตไิอซแ์ลนดใ์นเสน้ทางทีช่ื่อว่า วงกลมทองคาํ (GOLDEN CIRCLE)  

ชมทศันียข์องทุ่งหญา้กบัทุ่งลาวา ฝูงแกะ ววั มา้ หากนิอยู่ตามธรรมชาติ  

นาํท่านชม อทุยานแห่งชาตธิงิเรลลี่ (THINGVELLIER NATION PARK)ยูเนสโก

ไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี  ค.ศ. 2014 สถานทีแ่ห่งน้ีมี

ความสาํคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซแ์ลนดโ์ดยรฐัสภาไดก่้อตัง้ขึ้นเมือ่  

ค.ศ. 930 อทุยานแห่งน้ีต ัง้อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบซึง่เป็นทะเลสาบ

ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในไอซแ์ลนด์  

นาํท่านชม นํา้ตกกลูฟอสตร ์(GULLFOSS WATERFALL)เป็นนํา้ตกทีม่ชีื่อเสยีง

ของประเทศน้ี และชื่อน้ีหมายความถงึ นํา้ตกทองคาํ ถอืเป็นหน่ึงใน

ความมหศัจรรยท์างธรรมระดบัโลก 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  *.*.*. 

บา่ย นาํท่านชม  นํา้พรุอ้นธรรมชาติ (GEYSIR)ซึง่มคีวามสูงของการพุ่ง 180 

ฟตุ ทกุๆ 7-10 นาท ี 



คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ  ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ICELAND HOTEL FLUDIR หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     ฟลูดีร-์เสน้ทาง South Shore-น ้ าตกเซลยาแลนสฟ์อสส-์หาดทรายสดี าน ้ าตกสโกการฟ์อส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโจกลุซาลอน (JOKUSARLON)ใหท่้านไดช้มความ

สวยงามที ่ทะเลสาบธารนํา้แขง็ 

โจกลุซาลอนหรอืทะเลสาบแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยกอ้น

นํา้แขง็หรอืไอซเ์บริก์ ขนาดต่างๆมากมายใน

ทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทวัรไ์มร่วมค่าลอ่งเรอืใน

ทะเลสาบ)*.*.*. 

 นาํท่าน ชมความสวยงามของเรนิสฟายาร่า (REYNISFJARA BEACH) ซึง่เป็นลกัษณะภเูขาเลก็ๆ ทีเ่กดิจากลาวา

ของภเูขาไฟ และก่อตวัขึ้นกลางแมน่ํา้ธรรมชาติ ชม หาดทรายสี

ดาํ ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิสดีาํและเมด็ทรายรวมท ัง้แนวหนิบะซอลล์ 

รูปทรงเหมอืนแท่งออรแ์กนในโบสถ์ บรเิวณแถบน้ีเตม็ไปดว้ย

บรรดานกต่างๆ เช่น นกแกว้ทะเล หรอื พฟัฟ่ิน 

 นาํท่าน ขบัรถสโนวโ์มบวิ *.*.*. รวมค่าชดุและอปุกรณ์

เรยีบรอ้ย *.*.*.  

เทีย่ง รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั   ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านเดนิทางเสน้ทางสาย SOUTH SHORE ไอซแ์ลนดม์ชีื่อชื่อเสยีงในเรื่องของการคน้พบพลงังานความรอ้นใต ้

พภิพ ซึง่เป็นพลงังานทีถ่กูนาํมาใชท้ดแทนเชื้อเพลงิ ทาํใหป้ระเทศแห่งน้ีไดร้ ับ้กายกย่อง

ใหเ้ป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ ทศันียภ์าพสองขา้ง

ทางเตม็ไปดว้ยฟารม์ปศุสตัว  ์เป็นระยะๆ 

และ ภเูขาไฟเฮกลา (HEKLA) ทีม่คีวามสูง 

1,491 เมตรจากระดบันํา้ทะเล  

นาํท่าน ถ่ายรูปกบันํา้ตก

เซลยาแลนศฟ์อสส ์(SELJALANSFOSS) ซึง่มคีวามสูง 60 เมตร  …

จากนัน้นาํท่านชมนํา้ตก สโกการฟ์อสส ์(SKOGARFOSS) ม ีความสูงถงึ 62 เมตร บรเิวณรอบๆ โอบลอ้มไปดว้ย

ทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซึง่ท่านจะประทบัใจอย่างแน่นอน 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั HELLA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง        สโคการฟ์อสล-์อทุยานแห่งชาตสิกาฟตาเฟล-ทะเลสาบลากนูโจกซูาลอน-Hnappavellir 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่าน ชมภเูขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (EYJAFJALLAJÖKULL) ภเูขา

ทีโ่ด่งดงัมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปจัจบุนัทีส่ถานทีท่่องเทีย่วที่

นกัท่องเทีย่วต่างพากนัมาชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั.... 



จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK).... 

จากนัน้นาํท่าน ชมเพอรแ์ลน (PERLAN)สถานทีท่ีม่เีอกลกัษณโ์ดดเด่น และเป็น

สญัลกัษณข์องเมอืงเรคจาวกิ เน่ืองจากตัง้อยู่บนเนินเขามคีวามสูงเท่ากบัอาคาร 5 ช ัน้จาก

พื้นดนิ 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ดา้นบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกครึ่งวง ต ัง้อยู่บน

ฐานทีค่ลา้ยถงันํา้ขนาดใหญ่ 4 ฐาน ทีม่องเหน็ไดใ้นระยะไกลโดดเด่น PERLAN ในภาษา

ไอซแ์ลนด ์ตรงกบัภาษาองักฤษว่า THE 

PEARLทีแ่ปลว่า อ่าว ซึง่การสรา้งสถานทีแ่ห่ง

น้ีจะใหห้มายถงึว่าเป็นสญัลกัษณข์องอ่าวเรคจาวกิ  

จากนัน้นาํท่านชมโบสถฮ์ลัลก์รมีสคิรค์ยา 

(HALLGRIMSKIRKJA CHURCH) เป็น

โบสถนิ์ยายลูเทอรแ์ลนด ์มคีวามสูง 73 เมตร 

ใชจ้ดัพธิทางศาสนาทีส่าํคญัของเทศ ดา้นหนา้จะมอีนุสาวรยีข์อง เลฟรอ์รีกิสนั เป็นคน

แรกของชาวนอสร ์   ทีไ่ปเหยยีบดนิแดนอเมรกิาเหนือและกรนีแลนดด์ว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นาํท่าน ชมบอ่นํา้รอ้นบลูลากูน (BLUE LAGOON) หรอืทะเลสาบสฟ้ีา สถานทีท่่องเทีย่วเพือ่สุขภาพระดบัโลก เป็น

บอ่นํา้รอ้นทีเ่ตม็ไปดว้ยแร่ธาตมุากมาย อาทเิช่น ซลิกิา, พชืทะเล, โคลนซลิกิา, ฟลูออรนี, โซเดยีม, โปตสัเซยีม,แคล

เซีย่ม, ซลัเฟต, คลอรนี, คารบ์อนไดออกไซต ์และในบอ่ยงัมเีกลอืแร่ซึง่ช่วยใหท่้านผ่อนคลายและรกัษโรคทีเ่กี่ยวกบั

ผวิหนงัไดอ้กีดว้ย ใหท่้านไดอ้สิระกบัการแช่นํา้แร่ธรรมชาติ  *.*.*. (กรุณาเตรยีมชดุว่ายนํา้และหมวกคลุมผมไปดว้ย

สาํหรบัการแช่นํา้) *.*.*. ( ราคาทวัรร์วมอาบนํา้พรุอ้นไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ) 

คํา่ *.*.*. อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํา่ในบรเิวณบอ่นํา้แร่  *.*.*. 

ทีพ่กั HELLA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง     เรคยาวคิ-ล่องเรอืชมปลาวาฬ-ออสโล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอื เพือ่นาํท่าน ลอ่งเรอืชมความน่ารกัของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)  

ทีอ่าศยัอยู่ตามธรรมชาต ิชมเหลา่ปลาวาฬทีม่อียู่มากมายตามธรรมชาต ิใหท่้านไดใ้กลช้ดิ เพลดิเพลนิ และ

ประทบัใจในความน่ารกัของปลาวาฬทีจ่ะมาว่ายวนอยู่ใกลช้ดิกบัท่านตลอดการเดนิทาง  <<ใชเ้วลาประมาณ 3 

ช ัว่โมง>> 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่  สนามบนิเมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK)..เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอรเ์วย  ์

……… น. ออกเดนิทางสู่ กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) โดยเทีย่งบนิ

ที่ FI........ 

……… น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ 

*.*.*. อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั OSLO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 



วนัที่เจด็ของการเดินทาง   ออสโล -ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

…นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ 

13.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่กลบัสู่ ประเทศไทย โดยการการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG955 

วนัที่แปดของการเดินทาง  ประเทศไทย 

06.20 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

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

 

หมายเหตุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้น้ีทางบรษิทัฯจะยดึถอืความปลอดภยั  ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

3-10 ธ.ค. 

21-28 ม.ค. / 4-11 ก.พ. 

18-25 ก.พ. / 3-10 มีค. 

17-24 มี.ค. 

99,900.- 13,500 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 



2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ (เบอรเ์กน้-ทรอมโซ-ออสโล) 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ 

โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มี

อ่างอาบนํา้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกั

หรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 

เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซี่าไม่ตํา่กว่า 3 หนา้  



5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้ม ี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรค

ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

8. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ... 

9. ค่าทปิ 60 EURO / PAX  

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระมดัจําทวัร ์ทา่นละ 30,000 บาท  

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

ชําระงวดสดุทา้ย 20 วนั กอ่นเดนิทาง 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 



กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้ 

หมายเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้

เงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจาํนวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

20.- วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้

ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่ม

เดนิทางเป็นสําคญั…. 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดท้กุรณี มากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทา่นละ 

3,000 บาท 

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดท้กุกรณี 1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวน

ตามราคาทวัร ์
( หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบุขอ้ความ

บางอยา่งในน ัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่า่งประเทศ (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสาย

การบนิและบรษิทัตา่งประเทศ) 

เงือ่นไขวซีา่  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่จากสถานทตูน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะไมม่กีารคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่และ
คา่บรษิทัทีร่ะบใุนรายการทวัรไ์วแ้ลว้ ใดๆท ัง้ส ิน้ 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดชํ้าระคา่มดัจําทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ
บรษิทัหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ
ของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดชํ้าระคา่มดัจําทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอื

ชําระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบุไว ้

ท ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้  
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น(ผูใ้หญ ่) 

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามาร ถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่   

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระ

เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่  



 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 ทางบรษัิทฯเป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทาง

สถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้  
 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น
สาํคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจของคนสว่น

ใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทวัร์

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยัน

การเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

นัน้ได ้
 ใน1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 

น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น  - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้หมายถงึ

ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง  

ทางบรษัิทฯ  เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม , วนิาศกรรม , อคัคภีัย, การผละงาน , การจลาจล สงครามการเมอืง , การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหวา่งประเทศ , การนัดหยดุงาน , ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ , สายการเดนิเรอื , รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่ ,  ตลอดจนการถกู

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ

ไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู ) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ัง้นี้ ” 

เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่เดนมารก์ 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั

ทําการเอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

สําเนา 1 ชุดในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึ

หนงัสอืเดนิทางออกมาได  ้

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่ 
นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่

วซีา่ดว้ย)  
 

 



2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ)  

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

**สาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ตํา่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 

กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้ง
ขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-
นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้  
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 

หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สาํเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีน
บา้น 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ**  

 
4. หลกัฐานการทํางาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 
สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง , เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลงัศกึษาอยู่   
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 

-สาํเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย  
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา  

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้

สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้  
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ  
 

 

 


