
 



 
ก าหนดการเดินทาง 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ  

23.00 น. คณ ะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  
(EK) เคาน์เตอร์ T เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก  

วนัทีส่อง สต๊อกโฮล์ม(สวเีดน)  

01.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสตอ๊กโฮลม์ประเทศสวเีดนโดยเท่ียวบินท่ี EK385 / EK157 
*.*.*.  แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีสนามบินดูไบ*.*.*. 

12.30 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง กรุงสตอ๊กโฮลม์ประเทศสวเีดน หลงัผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้... 
นาํท่าน ชมกรุงสตอ๊กโฮลม์ เมืองหลวงของประเทศสวเีดน ท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกจนไดรั้บขนานนามวา่ 
ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวติัศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษ
ท่ี 13 นาํท่านชมความสวยงามของววิกรุงสตอ๊กโฮลม์ ณ จุดชม
ววิ จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงท่ีถนนชอ้ปป้ิงสตรีท.....อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั....  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  MARRIOT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม พพิธิภัณฑ์เรือวาซา- CITY HALL-คาร์ลสตัท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นาํท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา เรือรบโบราณท่ีจมทะเลถึง 333 ปี เรือรบท่ีใหญ่ท่ีสุด
บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1628 
นาํท่านอิสระถ่ายรูปกบั CITY HALL หรือศาลาการเมืองทุกปีของวนัท่ี 10 ธ.ค. จะมีพิธี
มอบรางวลัโนเบล ณ ท่ีน้ี 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านสู่ แกมล่าสแตน เขตเมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด ถนน

หนทางปูดว้ยพื้นหิน ยา่นเขตเก่ามีวหิารแบบสไตน์กอธิค ร้านคา้ 
ร้านอาหาร ฯลฯ อิสระใหท้่านเดินเล่นบริเวณพระราชวงัหลวง 
อาคารรัฐสภา... 



ออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตทั ประเทศสวเีดน เมืองริมทะเลสาบแวนเนิร์น ท่ีมีชาวเมืองนอร์ดิกดั้งเดิม
อาศยัมาแต่โบราณกวา่ 1,000 ปี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  CLARION HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่  ออสโล  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล(OSLO)เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยท่ี์ตั้งอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าว 
ฟยอร์ด ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้
อนัเขียวขจี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่าน ถ่ายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE…จากนั้นนาํท่านเขา้ชม 

พิพิธภณัฑห์รือไวก้ิงโบราณจดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้างจากไม ้ในสต
วรรษท่ี 9  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า  อุทยานฟร๊อกเนอร์-ปราสาท AKERSHUS-OSLO CITY HALL-ล่องเรือ DFDS –โคเปนเฮเก้น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ใส่สัมภาระเพือ่ค้างบนเรือส าราญ 1 คืน) 

นาํท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึงคาม
เป็นอยูส่ภาพชีวติและการด้ินรนต่อสู้ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็น
ผลงานของ กุสตาฟวเิกอแลนด ์.นาํท่านชมปราสาท AKERSHUS 
นาํชมกรุงออสโล นครท่ีมีอายกุวา่ 1,000 ปี ตั้งแต่สมยัไวก้ิงเรือ
อาํนาจ ผา่นชมนาํเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวงัของกษตัริย์
นอร์เวย…์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่าน ชมศาลาวา่การเมืองออสโล ซ่ึงสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ 

ตั้งอยูริ่มแม่นํ้า รายลอ้มไปดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระชมเมืองบน
ถนนคนเดิน คาร์ลโจฮนัเกท ไดเ้วลาอนัสมควร  

  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS 
16.30 น. เรือสาํราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะไดพ้บกบัส่ิงอาํนวย

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Exhibition_in_Viking_Ship_Museum,_Oslo_01.jpg


ความสะดวก 
- ดิสโกเ้ธค 
- บาร์ 
- ร้านคา้ปลอดภาษีและอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหาคํ่าแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ สไตน์สแกนดิเนเวยีน  

วนัทีห่ก  โคเปนเฮเก้น-พระราชวงัอมาเลยีนเบอร์ก-สวนสนุกทโิวล-ีศาลาว่าการ-ถนนสตรอย์ก์-ช้อปป้ิง  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ บนเรือ  
09.30 น. เรือสาํราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ค  

นาํท่านชม พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก ซ่ึงเป็นท่ี
ประทบัของราชวงศเ์ดนมาร์คมาตั้งแต่ ค.ศ. 1794 
ศิลปะสไตน์แบบร๊อคโคโค และจะมีทหารเปล่ียน
เวรยามหนา้วงัตอนเวลา 12.00 น. ในกรณีท่ี
สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี ตรง
กลางจะมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 4  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่าน เขา้สวนสนุกทิโวลี ซ่ึงเป็นสวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง 

สร้างในช่วงศตวรรษท่ี 19 (ไม่รวมค่าบตัรเล่นเคร่ืองเล่น) ดา้นเหนือมุม
ของสวนสนุก จะเป็นท่ีตั้งของ จตุัรัสกลางเมือง ท่ีตั้งของศาลาวา่การเมือง
โคเปนเฮเกน้ และ รูปป้ันฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวเีอกของ
เดนมาร์ก ...จากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ณ ถนนสตรอยก ์ซ่ึงเป็นถนนท่ียาว
ท่ีสุดในโลก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

คํ่า  รับประทานอาหาคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด  ลนิเติล้เมอร์เมด-กรุงเทพฯ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นาํท่านถ่ายรูปกบัเงือกนอ้ย ลิตเต้ิลเมอณเมด ถูกนาํมาตั้งวื้ท่ีอ่าวโคเปนเฮเกน้เม่ือ 97 ปี ...และ
อิสระถ่ายรูปกบันํ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนดข้ึนมา 
นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
14.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์เท่ียวบินท่ี EK152 / EK384 
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีดูไบ *.*.*. 

 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ  

12.30 น. เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ  



อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

15-22 ก.ย. 

10-17 ต.ค. // 16-23 ต.ค. 

15-22 พ.ย. // 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 

55,900.- 53,900.- 9,500.- 

29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 65,900.- 63,900.- 11,500.- 
 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึน้ราคาของภาษีน า้มนัและ/หรือภาษีประกนัภัยการเดนิทาง และค่าวซ่ีา *** 

หมายเหตุ   :  ราคาเดก็ต้องมอีายุระหว่าง 2-12 ปี 
 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (ชั้นประหยดั) ไป-กลบัตามกรุ๊ปเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นภูมิ

ประเทศท่ีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพิ่มค่าทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษทัจะ
คาํนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
7. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ค่ารักษาพยาบาล

สาํหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั้น) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด , มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

ค่าบริการพิเศษต่างๆ 



4. ค่าทิปคนขบัรถท่านละ 15 ยโูร 
5. ค่าทิปไกดท์่านละ 20 ยโูร 
6. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ท่านละ 4,000.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตาม

กาํหนดได ้กรณีถา้มีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเท่านั้น) 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป 

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

การส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 30,000.-บาท  
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป  คืนมดัจาํทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วนั   ไม่คืนเงินมดัจาํไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน 
(ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 25ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยูใ่น ดุลพินิจ
ของสถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา  

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ
ของทางสถานทูตเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
เม่ือท่านได ้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไว้
โดยทั้งหมด  

 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั

เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต 

รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่

เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้

ตามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะ

ยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของ
คนส่วนใหญ่เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่
มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี
ใบรับรองแพทย)์ 



- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจอง
ทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป
ร่วมกนั) 
- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 
- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ 
ยนืยนัการเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน  - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่า 

 หนงัสอืเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 2 หน้า 

รูปถ่าย (พีน้หลังขาวเท่านัน้) 
- รูปถ่ายปัจจบุนัหน้าตรงขนาด  2นิว้ จ านวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลังขาว

เท่านัน้ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านัน้รูปโพ
ลาลอยด์/สติก๊เกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจงไว้
ด้านหลงัรูป 

  หลักฐานการเงนิ ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชี 
กระแสรายวัน 

- สเตทเม้นรายการเดนิบญัชีย้อนหลงั 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดทยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวัน

ยื่นเอกสาร) ยอดเงนิในบัญชีขัน้ต ่า 100,000.- 
- หนงัสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเม้น และช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ

ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีย่ืน ) ( ใช้ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึง
ไม่ได้ ) 

หลักฐานการท างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 
กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสือรับรองการท างานตวัจริง  ระบอุาชีพ-ต าแหนง่, เงินเดือนและระยะเวลาในการท างาน(อายไุมเกิน 1 เดือน



ก่อนย่ืน และช่ือ นามสกลุภาษาองักฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)  
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
- ใช้ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีมีช่ือของผู้ เดนิทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น พร้อมทัง้เซ็นช่ือรับรองส าเนา

และประทบัตราบริษัทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน นกัศกึษา ตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่
(อายไุมเกิน 1 เดือนก่อนย่ืน)  

ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
   ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาใบสตูบิตัร (กรณีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
   ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี)พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
   ส าเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต )  พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

** เอกสารทกุอย่างท่ีเป็นส าเนา ห้ามถ่ายรูปและปริน้ ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบบั หรือสแกนเท่านัน้คะ่ 
** ส าหรับผู้เยาว์อายุต ่ากว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจ าเป็นต้องยื่นหนงัสอืยินยอม

จากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไมไ่ด้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอ าเภอเทา่นัน้ พร้อมทัง้สตูิบตัรทะเบียนบ้านและใบเปลีย่น

นามสกลุ (ในกรณีที่มีการเปลีย่นนามสกลุ)ในใบค าร้องขอวีซา่ ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทัง้ถ่ายส าเนา หนงัสอื

เดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีที่บิดามารดาไมม่ีหนงัสอืเดินทางผู้สมคัรต้องเขียนหนงัสอือธิบายพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของ

บิดามารดาด้วย 

หมายเหตุ  : กรณีผู้เดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้ 

- ผู้ ท่ีออกคา่ใชจ่า่ยให้จะต้องเป็นพอ่ แม ่พ่ี น้องสามีและภรรยาเทา่นัน้และจะต้องมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพ่ือแสดงวา่เป็นบคุคลท่ีออกคา่ใชจ่า่ยให้ทัง้หมดพร้อมทัง้ถ่ายส าเนาทะเบียนบ้าน  

- ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางอยูด้่วยกนัโดยไมจ่ดทะเบียนจะต้องมีหนงัสือชีแ้จ้งเป็นภาษาองักฤษ ให้ทางสถานทตูทราบ 

 

 

 

 

 



ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัส่ิวนตวัของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคญัมากมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 

 

.................................................................................................. .............................. ............................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์มอืถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 
 

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

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที ่/ วนัทีอ่อก / วนัทีห่มดอายุ 

 

............................................................................... .............................. ............................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีปี่ /  เบอร์บ้าน / เบอร์มอืถือ /สถานทีเ่กดิ(จงัหวดัทีเ่กดิ) 

 

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

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

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

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
 
............................................................................ ............................. ..................................................................................................................  

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

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
 

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

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

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

*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 

 

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

*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 

 

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

 

 


