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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันแรกของกำรเดินทำง   สนำมบินสุวรรรณภูมิ 

20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง   สนำมบินสุวรรรณภูมิ- ออสโล-ชมเมือง-เรคยำวิค 

00.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 
06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบิน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อย  
......... น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอินเคาน์สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) เพ่ืออก

เดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) 
13.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเที่ยงบินที่ 

FI…. 
14.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของ

ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด
โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ....หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย.....  
*** เวลาที่เมืองเรคยาวิคช้ากว่าเมืองออสโล 2 ชั่วโมง ** 

ค่ า น าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพ่ือรับประทานอาหารค่ า ... 
 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง  เรคยำวิค-วงกลมทองค ำ-อุทยำนแห่งชำติธิงเวลลีร์-น  ำตกกูลล์ฟอส-น  ำพุร้อนกีเซอร์-ฟลูดีร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่าน ชมความงามเหนือธรรมชาติไอซ์แลนด์ในเส้นทางที่ชื่อ

ว่าวงกลมทองค า (GOLDEN CIRCLE)  
ชมทัศนีย์ของทุ่งหญ้ากับทุ่งลาวา ฝูงแกะ วัว ม้า หากินอยู่ตาม
ธรรมชาติ  
น าท่านชม อุทยานแห่งชาติธิงเรลลี่ (THINGVELLIER 
NATION PARK)ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้าน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


 

 
 

 
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานที่แห่งนี้มีความส าคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรัฐสภาได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 930 อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติ
ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์  
น าท่านชม น้ าตกกลูฟอสตร์ (GULLFOSS WATERFALL)เป็นน้ าตกที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้ และชื่อนี้
หมายความถึง น้ าตกทองค า ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมระดับโลก 

เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  *.*.*. 
บ่าย น าท่านชม น้ าพุร้อนธรรมชาติ (GEYSIR)ซึ่งมีความสูงของการพุ่ง 

180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาท ี 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก ICELAND HOTEL FLUDIR หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง     ฟลูดีร์-เส้นทำง South Shore-น  ำตกเซลยำแลนส์ฟอสส์-หำดทรำยสีด ำน  ำตกสโกกำร์ฟอส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโจกุลซาลอน (JOKUSARLON)ให้ท่านได้ชม

ความสวยงามที ่ทะเลสาบธารน้ าแข็ง 
โจกุลซาลอนหรือทะเลสาบแห่งนี้เต็มไปด้วย
ก้อนน้ าแข็งหรือไอซ์เบิร์ก ขนาดต่างๆมากมาย
ในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าล่องเรือ
ในทะเลสาบ)*.*.*. 

 น าท่านชมความสวยงามของเรนิสฟายาร่า (REYNISFJARA 
BEACH) ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาเล็กๆ ที่เกิดจากลาวาของภูเขา
ไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ าธรรมชาติ ชม หาดทรายสีด า ที่
เต็มไปด้วยหินสีด าและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลล์ 
รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วย
บรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟ่ิน 

 น าท่าน ขับรถสโนว์โมบิว *.*.*. รวมค่าชุดและอุปกรณ์
เรียบร้อย *.*.*.  

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
 



 

 
 

 
บ่าย  น าท่านเดินทางเส้นทางสาย SOUTH SHORE ไอซ์แลนด์มีชื่อชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อน

ใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกน ามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ท าให้ประเทศแห่งนี้ได้รั้บ
กายกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ 
ทัศนีย์ภาพสองข้างทางเต็มไปด้วย
ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นระยะๆ และ ภูเขา
ไฟเฮกลา (HEKLA) ที่มีความสูง 
1,491 เมตรจากระดับน้ าทะเล  
น าท่าน ถ่ายรูปกับน้ าตกเซลยาแลนศ์

ฟอสส์ (SELJALANSFOSS) ซึ่งมีความสูง 60 เมตร  …จากนั้นน าท่านชมน้ าตก สโกการ์ฟอสส์ (SKOGARFOSS) 
มี ความสูงถึง 62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซึ่งท่านจะประทับใจอย่าง
แน่นอน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก HELLA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง        สโคกำร์ฟอสล์-อุทยำนแห่งชำติสกำฟตำเฟล-ทะเลสำบลำกูนโจกูซำลอน-Hnappavellir 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่าน ชมภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (EYJAFJALLAJÖKULL) ภูเขา
ที่โด่งดังมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่
นักท่องเทีย่วต่างพากันมาชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย.... 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK).... 

จากนั้นน าท่าน ชมเพอร์แลน 
(PERLAN)สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดด
เด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรค
จาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขามี
ความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้นจาก
พ้ืนดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาด

ใหญ่ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้าย
ถังน้ าขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น PERLAN ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
THE PEARLที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก  
 



 

 
 

 
จากนั้นน าท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (HALLGRIMSKIRKJA 
CHURCH) เป็นโบสถ์นิยายลูเทอร์แลนด์ มีความสูง 73 เมตร ใช้
จัดพิธทางศาสนาที่ส าคัญของเทศ ด้านหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของ 
เลฟร์อีริกสัน เป็นคนแรกของชาวนอสร์    ที่ไปเหยียบดินแดน
อเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่าน ชมบ่อน้ าร้อนบลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพระดับโลก 

เป็นบ่อน้ าร้อนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิเช่น ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, 
โปตัสเซียม,แคลเซี่ยม, ซัลเฟต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซต์ และในบ่อยังมีเกลือแร่ซึ่งช่วยให้ท่านผ่อนคลาย
และรักษโรคที่เก่ียวกับผิวหนังได้อีกด้วย ให้ท่านได้อิสระกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชุดว่าย
น้ าและหมวกคลุมผมไปด้วยส าหรับการแช่น้ า) *.*.*.  

หมายเหตุ : รายการบ่อน้ าพุไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ หากสนใจกรุณาติดต่อ หัวหน้าทัวร์ ราคาต่อท่าน... 
ค่ า *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารค่ าในบริเวณบ่อน้ าแร่ *.*.*. 
ที่พัก HELLA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของกำรเดินทำง     เรคยำวิค-ล่องเรือชมปลำวำฬ-ออสโล 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพ่ือน าท่าน ล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)  
ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ชมเหล่าปลาวาฬที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ ให้ท่านได้ใกล้ชิด เพลิดเพลิน และ
ประทับใจในความน่ารักของปลาวาฬที่จะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง <<ใช้เวลาประมาณ 3 
ชั่วโมง>> 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)..เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศ

นอร์เวย์ 
……… น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเที่ยง

บินที่ FI........ 
……… น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์  

*.*.*. อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก OSLO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

 
 

 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง   ออสโล -ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
…น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่กลับสู่ ประเทศไทย โดยการการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 
 

วันที่แปดของกำรเดินทำง  ประเทศไทย 

06.20 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมำยเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 
อัตรำค่ำใช้จ่ำย 

วันที่เดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ท่ำนไม่มี

เตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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 

 
อัตรำนี รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ 
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 



 

 
 

 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (เบอร์เก้น-ทรอมโซ-ออสโล) 
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดย
บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
ข้อมูลเบื องต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษา
อยู่เท่านั้น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติ
การเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวี
ซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า  



 

 
 

 
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก์)  
9. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้ก าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได้ กรณีถ้ามี 
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
อัตรำนี ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนัก 
เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษ ี
4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ... 
9. ค่าทิป 60 EURO / PAX  

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมช ำระมัดจ ำทัวร์ ท่ำนละ 30,000 บำท  

ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มิฉะนั นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป  

ช ำระงวดสุดท้ำย 15 วัน ก่อนเดินทำง 



 

 
 

 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง 
***ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนั นมีกำรจัด

งำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพรำะรำยกำรทัวร์ที่ท่ำนได้รับถือเป็นสัญญำกำรเดินทำงระหว่ำงบริษัทและลูกค้ำ 

 

หมำยเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ

ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำต

ให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั งในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือ

เดินทำงรำชกำร (เล่มสีน  ำเงิน) เดินทำงหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ

ล่วงหน้ำ 20.- วันก่อนกำรเดินทำง  

- เมื่อท่ำนท ำกำรซื อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณี

ที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทำงบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั งสิ น…โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำวะ

อำกำศและเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัย

ของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ…. 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 

1. ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ทุกรณี มำกกว่ำ 1 เดือนก่อนวันเดินทำง เก็บค่ำบริกำรท่ำนละ 3,000 
บำท 

2. ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ทุกกรณี 1-29 วัน ก่อนวันเดินทำง เก็บค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนตำม
รำคำทัวร ์
( หมำยเหตุ – ผู้เดินทำงที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตำมที่ทำงบริษัทระบุข้อควำม
บำงอย่ำงในนั นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสำยกำรบินและตัวแทนบริษัทที่ต่ำงประเทศ (ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของสำย
กำรบินและบริษัทต่ำงประเทศ) 



 

 
 

 

เงื่อนไขวีซ่ำ  

- กรณีผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำจำกสถำนทูตนั นๆ ทำงบริษัทจะไม่มีกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริษัทท่ีระบุใน
รำยกำรทัวร์ไว้แล้ว ใดๆทั งสิ น 

- หลังจำกที่มีกำรจองทัวร์และได้ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์หรือทั งหมดแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทหรือ
ช ำระโดยตรงกับทำงบริษัท ทำงบริษัทจะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือนไขต่ำงๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้
ทั งหมด 

หลังจำกที่มีกำรจองทัวร์และได้ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์หรือทั งหมดแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทหรือช ำระ

โดยตรงกับทำงบริษัท ทำงบริษัทจะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือนไขต่ำงๆของบริษัท ท่ีได้ระบุไว้ทั งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน(ผู้ใหญ่ ) 
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ 



 

 
 

 
ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษัทฯเป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ี
ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน
ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจอง
ทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ 
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

- ใน1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 



 

 
 

 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง , การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทน

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ  จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษัท เป็นผู้น ำพำกำรเดินทำงในครั งนี ” 

 

เอกสำรประกอบกำรกำรยื่นวีซ่ำเดนมำร์ก 

*** ยื่นวีซ่ำเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี  ชั น 8) *** ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันยื่นประมำณ 15 วันท ำ

กำรเอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรที่ออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 

ชุดในวันยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงต้องน ำส่งเข้ำสถำนทูต และระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติวีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนังสือเดินทำง

ออกมำได้ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่ 



 

 
 

 
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการ
ยื่นวีซ่าด้วย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พ้ืนหลัง

ขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูป
ไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

**ส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี 
ยอดเงินในบัญชีขั นต่ ำ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และ
หากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ทั ง 2 อย่ำง ขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน
บ้าน 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดติดลบ** 
4. หลักฐานการท างาน  
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 



 

 
 

 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 
ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 
 

 

 


