
 

 



 
กาํหนดการเดนิทาง 

วนัที่หนึง่ กรงุเทพฯ 

21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศเคานเตอรสายการบิน

เอมิเรตส (EK) เคานเตอร T เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที่สอง สตอกโฮลม(สวเีดน) 

01.05 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู กรุงสตอกโฮลมประเทศสวีเดนโดยเที่ยวบินที่ EK385 / EK157 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบ 0500-0810 *.*.*. 

11.55 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว......นําทาน ชมกรุงสตอกโฮลม เมืองหลวงของ

ประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลกจนไดรบัขนาน

นามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก เมืองแหงประวัติศาสตรตั้งแตศตวรรษที่ 

13 ...ชมความสวยงามของวิวกรุงสตอกโฮลม ณ จุดชมวิว …นําทานช

อปปงที่ถนนชอปปงสตรีท.....อิสระชอปปงสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย.... 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  MARRIOT HOTEL หรือเทียบเทา 

วนัที่สาม พิพธิภณัฑเรอืวาซา-CITY HALL-คารลสตทั 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมภายนอกพิพิธภัณฑเรือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ป เรอื

รบที่ใหญที่สุดบรรทุกปนใหญถึง 64 กระบอก สรางเมื่อป ค.ศ. 1628  *.*.*. หาก

ทานที่ตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหัวหนา คาเขาทานละ 15Euro.- 

*.*.*. 

นําทานอิสระถายรูปดานหนากับ CITY HALL หรือศาลาการเมืองทุกปของวนัที่ 

10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวลัโนเบล ณ ที่นี ้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานสู แกมลาสแตน เขตเมืองเกาแกที่สุดและสวยงาม

ราวกับภาพวาด ถนนหนทางปูดวยพื้นหิน ยานเขตเกามี

วิหารแบบสไตนกอธิค รานคา รานอาหาร ฯลฯ อิสระให

ทานเดินเลนบริเวณพระราชวังหลวง อาคารรัฐสภา... 

ออกเดินทางสู เมืองคารลสตัท ประเทศสวีเดน เมืองริม

ทะเลสาบแวนเนิรน ที่มีชาวเมืองนอรดิกดั้งเดิมอาศัยมาแต

โบราณกวา 1,000 ป 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  CLARION HOTEL หรือเทียบเทา 

วนัที่สี ่  ออสโล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองออสโล(OSLO)เมืองหลวงของประเทศนอรเวย

ที่ตั้งอยูขอบดานเหนือของอาว 

ฟยอรด ระหวางการเดินทางทานจะไดสัมผัสกับความสวยงามของทอง

ทุงหญาอันเขียวขจ ี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

บาย นําทานถายรปูกับ THE OSLO OPERA HOUSE…นําทานชมภายนอกพพิิธภัณฑเรือไวกิ้ง

โบราณจดัแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม ในสตวรรษที่ 9 

*.*.*. หากทานที่ตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหัวหนา คาเขาทานละ 15Euro.- *.*.*.  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเทา 

วนัที่หา  อทุยานฟรอกเนอร-ปราสาท AKERSHUS-OSLO CITY HALL-ลองเรอื DFDS –โคเปนเฮ

เกน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

(กรณุาเตรยีมกระเปาใบเลก็ใสสมัภาระเพือ่คางบนเรอืสาํราญ 1 คนื) 

นําทานชมอุทยานฟรอกเนอร ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึง

คามเปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษยชาติ ซึ่ง

เปนผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด .นาํทานชมปราสาท 

AKERSHUS นําชมกรุงออสโล นครที่มีอายุกวา 1,000 ป 

ตัง้แตสมัยไวกิ้งเรืออํานาจ ผานชมนําเนียบรัฐบาล

พระบรมมหาราชวังของกษัตริยนอรเวย… 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมศาลาวาการเมอืงออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของ

อาคารหอคอยคู ตั้งอยูริมแมน้ํา รายลอมไปดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด จากนั้นให

ทานไดอิสระชมเมืองบนถนนคนเดิน คารลโจฮัน

เกท ไดเวลาอันสมควร 

  นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรอื DFDS 

16.30 น. เรือสําราญ DFDS SEAWAYS สู เมืองโคเปนเฮ

เกน 

ประเทศเดนมารคบนเรือทานจะไดพบกับสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

- ดิสโกเธค -  บาร - รานคาปลอดภาษีและอื่นๆอกีมากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหาค่าํแบบบฟุเฟตบนเรือ สไตนสแกนดิเนเวียน 

วนัที่หก  โคเปนเฮเกน-พระราชวงัอมาเลยีนเบอรก-สวนสนกุทโิวล-ีศาลาวาการ-ถนนสตรอยก-

ลนิเติล้เมอรเมด 

เชา  รับประทานอาหารเชาบนเรือ 

09.30 น. เรือสําราญ DFDS ถึงเทาเทียบเรือ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค 

นําทานชม พระราชวังอมาเลียนบอรก ซึ่งเปนที่ประทับของราชวงศเดนมารคมา

ตั้งแต ค.ศ. 1794 ศิลปะสไตนแบบรอคโคโค และจะมีทหารเปลี่ยนเวรยามหนาวัง

ตอนเวลา 12.00 น. ในกรณีที่สมเดจ็พระราชินีนาถเสด็จประทับอยูที่นี่ ตรงกลางจะ

มีพระรูปทรงมาของพระเจาเฟรดเดอริกที่ 4  

เที่ยง   

 

 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทาน สวนสนุกทิโวลี (ไมรวมคาเขาและคาบัตรเลนเครื่องเลน) 



 
ซึ่งเปนสวนที่เกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง สรางในชวงศตวรรษที่ 19  ดานเหนือมุมของสวน

สนุก จะเปนที่ต้ังของ จัตุรัสกลางเมือง ที่ตั้งของศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน และ รูปปนฮันส

คริสเตียน แอนเดอรสัน กวีเอกของเดนมารก ...จากนั้นใหทานไดชอปปง ณ ถนนสตรอยก 

ซึ่งเปนถนนที่ยาวที่สุดในโลก...  นําทานถายรูปกับเงือกนอย ลิตเติ้ลเมอณเมด ถูกนาํมาตั้งวื้

ที่อาวโคเปนเฮเกนเมื่อ 97 ป ...และอิสระถายรูปกบัน้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับ

บุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา… 

ค่ํา  รับประทานอาหาค่าํ ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก  PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเทา 

วนัทีเ่จด็ กรงุเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

14.20 น. (เวลาทองถิ่น)  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเที่ยวบินที่ EK152 / 

EK384 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ 2345-0305 *.*.*. 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

12.35 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

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

อตัราคา่ใชจ้า่ย 

วนัที�เดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็กตํ�ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กตํ�ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญท่า่น

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 59,999 15,900 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ�นราคาของภาษี

นํ �ามนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วซีา่ *** 

หมายเหต ุ  :  ราคาเด็กตอ้งมอีายรุะหวา่ง 2-12 ปี 
 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ที�เก ี�ยวขอ้งกบัวนัเดนิทางที�

ทา่นไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ต ั�ว

ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผดิชอบทกุกรณี 

อตัรานี�รวม 
1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ(Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั�น (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งอยู ่
ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึ�นสําหรับการเปลี�ยนแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมม่ี

เครื�องปรับอากาศเนื�องจาก 
อยูใ่นภมูปิระเทศที�มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ�นหลายเทา่ตัว หากวนัเขา้พักตรงกับชว่ง

งานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร,์การประชมุ อันเป็นผลทําใหต้อ้งการเปลี�ยนยา้ยเมอืง หรอืเพิ�มคา่ทัวรใ์นกรณี

พักที�เมอืงเดมิ โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ) 



 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั  

** เนื�องจากการวางแพลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรมหอ้งพักแบบ 

3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้เขา้พัก 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมี

ความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื�องจากโรงแรมนั�นไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีก
เก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพัก 
** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูติํ�า  

** กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะ
แตกตา่งกัน 
5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 
ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่  

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยให ้

การพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึ�น 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้

ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื�อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ�งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวี
ซา่ที�คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้(กรณีถา้มคีา่ใชจ้า่ย

เกดิขึ�นทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นั�น) 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�

ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น  

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากวา่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 
ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ 
และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมต่ํ�ากวา่ 3 หนา้  

5. ทา่นที�ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอื

เดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่
เตมิใดๆ ในเลม่  

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  

-คา่ประกันอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

-คา่รักษาพยาบาลสําหรับคนไขใ้น จากอบุัตเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการเคลื�อนยา้ยกลับประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรอือัฐกลับประเทศ (เทา่นั�น) 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกันการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบี�ยประกันเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี�ยประกันเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายตุั �งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยี

อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เทา่นั�น 

8. คา่มัคคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  
 

อตัรานี�ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมจัดทําหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสําหรับผูท้ี�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, 

คา่นํ�าหนักเกนิจากทาง 
สายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % ในกรณทีี�ตอ้งการใบกํากับภาษี 



 
4. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา  

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครื�องดื�ม

สั�งพเิศษคา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง  

7. คา่เขา้ชมพพิธิภัณฑเ์รอืวาซา + พพิธิภัณฑเ์รอืไวกิ�งโบราณ 

8. คา่ทปิทา่นละ 60.- ยโูร 

9. คา่วซีา่เช็งเกน้ 4,500.- บาท (หากสถานทตูไดก้ําหนดการยื�นวซีา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตาม

กําหนดได ้กรณีถา้ม ี
คา่ใชจ้า่ยเกดิขึ�นทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นั�น) 

 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิคา่มดัจํา ทา่นละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

ชําระสว่นที�เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง มฉิะน ั�นขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิคา่มดัจํา

ท ั�งหมด 
 

เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระงวดแรก 30,000.-บาท  

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิ  

1.ทางบรษัิทไดส้ํารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 2,000 – 5,000 บาท 

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บ 

คา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ�นจรงิ   
3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการ

บนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา 
เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและ

รา่งกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิ

เทา่นั�น 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึ�นไป  คนืมัดจําทั�งหมด  

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ�นไป  เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น

จรงิ) 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึคา่มัดจําเต็มจํานวน  

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-24 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวรทั์ �งหมด 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ �งหมด 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง
ไมค่รบตามจํานวนที� 

บรษัิทฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทํา
การเลื�อนการเดนิทาง 

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่�งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการ
มัดจําตั�วหรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ(กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดั

จํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�ว

เครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวร์
ทั �งหมด  



 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่

เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 
สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด  
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 

ทา่น (ผูใ้หญ ่) และ/ 

หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนื

เงนิใหทั้�งหมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ 

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั�งในกรณีที�
ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึ�ง  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณ ี 
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อให ้

อยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑตู  
เรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อทา่น
ไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทั�งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิท
ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ 
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั�ง  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์

ตามนัดหมาย และโปรด 
แตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตูเพื�อใหอ้ยู่

ในดลุพนิจิของทาง 
สถานทตูเรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ
เมื�อทา่นได ้ชําระเงนิมัดจําหรอืทั�งหมด จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯที�ได ้
ระบไุวโ้ดยทั �งหมด  
 ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนอาํนวยความสะดวกในข ั�นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 

จะอยูใ่นดลุพนิจิของทาง 
สถานทตูฯเทา่น ั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุ

ขอ้แลว้ ในกรณีที�ลกูคา้ 
ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั�งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งส ิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�
ข ึ�นอยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ
ผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็น
ที�รักเกยีจของคนสว่น 



 
ใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอื
ถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผู ้

เดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพื�อความ

ปลอดภยั / เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นที�มเีด็กทารกอายตุํ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้

บรษัิทฯ กอ่นจองทัวรเ์พื�อ 
หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทัวร ์เพื�อ

หาขอ้สรปุรว่มกัน) 

 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอ
คํายนืยันวา่ทัวรนั์�นๆ ยนืยัน 

การเดนิทางหากทา่นออกตั�วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั�นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบ

งานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัด

จําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรม

ที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั�งการสัมมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิ

ประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายที�เกดิ

จากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การ

ผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัด

หยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอํานาจทําการแทนประจํา

ประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทั�งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความ

คุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดย

เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เนื�องมาจากความประพฤต  ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ

เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั�งปวง โดย

มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครั�งนี�” 

เอกสารประกอบการการยื�นวซีา่สวเีดน 
*** ยื�นวซีา่เด ี�ยวแสดงตนที� VFS Global (เทรนดี� ช ั�น 8) *** ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�น

ประมาณ 15 วนัทําการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 



 
ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึ

หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุาร

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ(หนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

**สําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง 

ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ั�นตํ�า 

100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั 

กอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั�น) 

**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ 

และชื�อ-นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัที�ยื�น) (ใชท้ ั�ง 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึ�งไมไ่ด)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี�นอ้ง ที�มี

สายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นั�น 

3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส 

สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจํา และบัญชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการทํางาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตัว 
-สําเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-บัตรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้



 
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิา

มาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น

ผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่ทําไมไมม่ ีpassport 
*** 

-กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กับ

บตุรที�สถานทตูดว้ย ทั �งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 
 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรับเปลี�ยนและขออัพเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 
 

 

 

 

 

 

 


