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NT349
ทวัรส์แกนดเินเวยี สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 10 วัน 7 คนื (EK)
ทัวรส์แกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์ยุโรป , 10 วัน 7 คนื ,

DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  , FIRST COPENHAGEN  , Pers Hotel Gol  , QUALITY GLOBE  ,
SCANDIC BERGEN CITY  , BRAKANES HOTEL  , QUALITY 33

สแกนดเินเวยี - สวเีดน - นอรเ์วย ์- เดนมารค์ - ดูไบ - สต็อกโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา
ศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์ - ออสโล - เกยีรโ์ล - เบอรเ์กน้ - สต็อกโฮลม์ - คาลสตทั

ออสโล - ทา่เรอืเก่า - อุลวคิ - เมอืงฟลมั - รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั - ไมดรลั 
ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ - เมอืงกอล - กรงุออสโล - อุทยานฟรอกเนอร ์

ลอ่งเรอื DFDS - โคเปนเฮเกน - ลติเตลิเมอรเ์มด  - ปราสาทโรเซนบอรก์
น้าํพแุหง่ราชนเีกฟิออน - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

22.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก



วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ดไูบ - สต็อกโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์

01.35 น.
ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK385
** คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.05 น. และถงึดไูบ เวลา 05.00 น. **
** คณะเดนิทางวนัท ี08 ธ.ค.62 ออกเดนิทางดว้ยเทยีวบนิท ีEK 371 เวลา 02.00น. และถงึดไูบ เวลา 06.00 น. **

04.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพอืรอเปลยีนเครือง

08.40 น.
ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงสต็อกโฮลม์ โดย สายการบนิการเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK157
** คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี11 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.30น. และถงึสต็อกโฮลม์ เวลา 12.15 น. **

13.10 น.
ถงึทา่อากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมอืงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 6
ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชวัโมงในวันท ี31 มนีาคม 2562) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นชม กรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทสีดุในสแกนดเินเวยี
จนไดรั้บขนานนามวา่ ราชนีิแหง่ทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทโีอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น
(Lake Malaren)ทําใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแหง่หนงึของโลก กรุงสตอกโฮลม์
งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทตัีงอยู่บนพนืน ้าํ มสีถานทสํีาคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา, พพิธิภัณฑใ์นยุคกลาง,
มหาวหิารแหง่เมอืง,พระราชวังหลวงและพธิเีปลยีนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตรัุสกวา้ง เป็นตน้

จากนันนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum)  เป็นเรือทถีูกกูข้นึมาในศตวรรษท ี17
เนืองจากสามารถรักษาชนิสว่นเดมิของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชนิ
เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทโีดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทเีกยีวขอ้งกับเรือลํานี
9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กยีวกับเรือวาซา พพิธิภัณฑแ์หง่นีดงึดดูนักทอ่งเทยีวไดม้ากทสีดุ ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี

จากนันนําทา่นเขา้ชม ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซงึใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังของสวเีดน คอื Ragnar
Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุ  ๆวันท ี10
ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลยีงรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

นําทา่นชม บรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณทตัีงของพระราชวังหลวงใหท้า่นไดถ้่ายรูปทรีะลกึ (กรณีพพิธิภัณฑเ์รือวาซา
ไม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคินืเงนิทา่นละ 500 บาท)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

ทพีกั
QUALITY GLOBE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
สต็อกโฮลม์ - คาลสตทั - ออสโล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาลสตทั(Karlstad) เมอืงสวยงามเล็ก  ๆรมิทะเลสาบอยู่ระหวา่งเมอืงสต็อกโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล
ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญ่นี สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ท ี9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604
ชอืเมอืงจงึเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ทนีีมโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขนึเมอืปี 1730, จัตรัุสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจําจังหวัด
และสะพานหนิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี



บา่ย
ออกเดนิทางสู ่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซงึเป็นเมอืงหลวงทมีคีา่ครองชพีสงูทสีดุในโลกแทนทโีตเกยีว
ออสโลตังอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิแีปลกใหม่ ซงึเป็นธรรมชาตทิอีุดมสมบรูณ์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

ทพีกั
QUALITY 33 หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ออสโล - เกยีรโ์ล - เบอรเ์กน้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืงแหง่สกรีีสอรท์แสนสวยกลางหบุเขา และดนิแดนแหง่กลาเซยีรท์มีชีอืเสยีงของนอรเ์วย์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรเ์กน้ (Bergen) เมอืงเบอรเ์กน้เมอืงในฝันทแีสนน่ารัก เป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญของนอรเ์วยม์าตังแตค่รสิศตวรรษที
13 เมอืงนีลอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรือทยีาวถงึ 10 กโิลเมตร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

ทพีกั
SCANDIC BERGEN CITY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เบอรเ์กน้ - ทา่เรอืเกา่ - อลุวคิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิเลน่ทา่เรือเกา่ของ เมอืงเบอรเ์กน้ (Bryggen) ทไีดรั้บการขนึทะเบยีนโดยยูเนสโก (UNESCO's World Heritage)ใหเ้ป็นมรดกโลก
มอีาคารไมแ้บบโบราณจํานวน 58 หลัง เป็นสถานททีหีลงเหลอืจากหนงึในทา่เรือการคา้ขนาดใหญ่ทเีกา่แกท่สีดุของยุโรปเหนือ ทา่เรือของ
Bergen กอ่ตังขนึเมอืประมาณ พ.ศ. 1643-1652 โดย King Olav the Peaceful (Olav Kyrre)ขนุนางชาวนอรเ์วยท์ถีอืสทิธผิกูขาดการคา้ปลา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลุวคิ (Ulvik) เมอืงเล็กๆตังอยู่รมิฮารด์แดงเกอรฟ์ยอรด์อันงดงาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

ทพีกั
BRAKANES หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
อลุวคิ - เมอืงฟลมั - รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั - ไมดรลั - ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ - เมอืงกอล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม



นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลมั ใหท้า่นสมัผัสประสบการณ์ นงัรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (The World famous flam-banen)
Flamsbana - The Most Beautiful Train Journey in The World นับเป็นเสน้ทางรถไฟสายทโีรแมนตกิทสีดุในยุโรปเหนือ
ลอดอุโมงคท์เีจาะทะลภุเูขา ผา่นทะเลสาบ แม่น ้าํ และน ้าํตกเหนือคณานับทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขา มุ่งสูส่ถานไีมดรลั (Myrdal)
ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตังอยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทมีภีมูทัิศนง์ดงามสดุสายตา
ททีา่นจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิจากการละลายของธารน ้าํแข็งปกคลมุเหนือพนืดนิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันเปลยีนบรรยากาศใหท้า่น ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุ่งหนา้สู ่เมอืงกุดวานเกน้ (Gudvangen)
ซงึฟยอรด์นีนอกจากจะไดรั้บการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยังไดรั้บการขนานนามวา่เป็นฟยอรด์ทยีาวและลกึทสีดุในโลก (The longest and
deepest fjord in the world) ชว่งทไีดรั้บการยกย่องวา่สวยทสีดุคอื NARROW FJORD ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกับภผูาสงูชนัอันเขยีวขจี
ธารน ้าํตกนับรอ้ยสาย สําหรับฟยอรด์นันนับวา่เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ
ทเีกดิจากการกัดเซาะของแผน่ธารน ้าํแข็งในยุคน ้าํแข็งเมอืหลายลา้นปีกอ่น ในโลกนีมไีม่กปีระเทศทมีฟียอรด์
แตฟ่ยอรด์ทไีดช้อืวา่สวยทสีดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซงึชอ่งฟยอรด์แหง่นีไดช้อืวา่สวยตดิอันดับโลกเชน่กัน 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอล (Gol)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

ทพีกั
PERS หรือเทยีบเทา่
(เพอืความสะดวกของทา่น กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับคา้งคนืบนเรือ 1 คนื ในคนืถัดไป)

วนัท ี7
เมอืงกอล - กรุงออสโล - อทุยานฟรอกเนอร ์- ลอ่งเรอื DFDS

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่กรุงออสโล (Oslo) เพอืชม อทุยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์อืกสุตาฟ
วกิเกแลนด ์ทใีชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนงึชวีติของมนุษย์
ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทตัีงของรูปแกะสลักชนิโบวแ์ดงของทา่นชอื "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีงแทง่เดยีว

จากนันอสิระใหท้า่นเลอืกซอืของฝากและชอ้ปปิง ณ บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายชอ้ปปิงทมีชีวีติชวีา และ
มชีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึของออสโล มทัีงรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตังอยู่บนถนนเสน้นี ใหเ้วลาทา่นได ้อสิระเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
กรณีถา้ยังพอมเีวลาเหลอืกอ่นไปทา่เรือ จะนําทา่นถ่ายรูปกับ ศาลาวา่การเมอืงออสโล
ซงึสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทสีวยงามดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู ่ตังอยู่บรเิวณรมิแม่น ้าํ ซงึรายลอ้มดว้ยอาคารทสีวยงามรมิออสโลฟยอรด์
อกีทังโรงละครแหง่ชาต ิ(The Oslo Opera House) หนงึในโครงการปรับปรุงบรเิวณชายฝังของออสโลใหเ้กดิเป็นพนืททีมีปีระโยชน์
และการปรับผังการจราจรของชายฝังดา้นตัวเมอืงออสโล

จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่า่เรือเพอื ลงเรอืสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทพีรังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ,
รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับคา้งคนืบนเรือ 1 คนื เพอืความสะดวกของทา่น)

16.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบ "สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภัตตาคารบนเรือ

ทพีกั



พักคา้งคนืบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีทหีอ้งพัก Sea view cabin
มจํีานวนหอ้งทไีม่เพยีงพอตอ่คณะ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่ 700 บาท)

วนัท ี8
โคเปนเฮเกน - ลติเตลิเมอรเ์มด - น้าํพแุหง่ราชนิเีกฟิออน - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - ชอ้ปปิง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางถงึ กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

นําทา่นเทยีวชม เมอืงโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคูก่ับ เงอืกนอ้ย (Little Mermaid) สญัลักษณ์ของเมอืง
ใกลก้ันเป็นย่านทา่เรือขนาดใหญ่ทมีเีรือสนิคา้และเรือสําราญเทยีบทา่อยู่

ชม น้าํพแุหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) มตํีานานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธดิลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ
โดยพระราชนีิเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพอืไถพนืดนิขนึมาจากใตน้ ้าํ ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวันนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

บา่ย
นําเทยีวชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกทปีระทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์นับตังแต ่ค.ศ.
1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะมกีารเปลยีนทหารยามหนา้วังทกุวันตอนเทยีงเมอืสมเด็จพระราชนีินาถเสด็จประทับอยู่ทนีี

จากนันใหอ้สิระทา่นชมบรเิวณ จตัรุสัซติฮีอลล ์(City Hall) จดุถ่ายรูปสวยงามประจําเมอืง
และทา่นจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครืนของใจกลางเมอืง

ชอ้ปปิงสนิคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปปิง ทยีาวทสีดุในโลก เรมิจากศาลาวา่การเมอืงไปสนิสดุท ีKongens Nytorv
ทมีสีนิคา้แบรนดเ์นมชอืดัง อาท ิLouis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
FIRST COPENHAGEN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
ปราสาทโรเซนบอรก์ - สนามบนิ - ดไูบ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชมความงามของภายนอกของ ปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาททสีรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี17
ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนท ี4
นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแหง่นียังเป็นทเีก็บเครืองเพชร มหามงกฎุ
และเครืองราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารค์ตังแตอ่ดตีจนถงึปัจจบัุนอกีดว้ย

ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษี (Tax Refund) และ
มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

15.35 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK152
** คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี21 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 14.20 น. และถงึดไูบ เวลา 23.45 น.**

23.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพอืรอเปลยีนเครือง



วนัท ี10
ดไูบ - กรุงเทพฯ

03.40 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK376
** คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี21 ต.ค.62 ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น.**

13.15 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์แกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวเีดน
ฟินแลนด ์ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 11:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์แกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย์
สวเีดน ฟินแลนด ์ยโุรป

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์**
ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น,
เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท)

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (18 ยโูร)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร)

เงอืนไขการจอง

• ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที



• กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื

• รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

•  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

•  บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง

• หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ
ทังสนิโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ
ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

•  การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

•  ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง



• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป
ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ
เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์
*** ยนืวซีา่เดยีวแสดงตนท  ีVFS Global (เทรนด ีชนั 8) ***
ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15 วนัทําการ ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ**
• หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) ***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์
สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ
บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***

• รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นวิ ใบหนา้ 90 % ของพนืทรีปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา คอนแทคเลนส ์หรอืเครอืงประดบั ,
เปิดผมใหเ้ห็นหทูัง 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู , รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแมก็, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน แนะนาํใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จาํนวน 4



รปูนะคะ เพอืความถกูตอ้ง

• หลกัฐานการทํางาน
• เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

• กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั

• กรณเีป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน
(สถานทูตไมร่บัเอกสารทเีป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่)

• กรณทีเีกษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย

• หลกัฐานการเงนิ
• สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ
ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์

• หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอนืในคณะ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน
ระบุชอืเจา้ของบัญช  ีและบุคคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสาํเนามาทัง 2 เลม่

• หากในสาํเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนอืงดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร
พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์

• **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนับญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน
และสลากออมสนิ**

• เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา
• ทะเบยีนบา้น

• บัตรประชาชน

• สตูบิัตร (กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี)

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

• กรณเีด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
• หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

• หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทงับดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

• กรณเีด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

• **กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับตุรทสีถานทูตดว้ย**

• เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ
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