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กําหนดการเดินทาง 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ  

23.00 น. คณ ะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน 

EMIRATE AIRLINE (EK) เคาน์เตอร์ T เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วันที่สอง สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)  

01.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสตอ๊กโฮลม์ โดยเที่ยวบินที่ EK385 / EK157 แวะเปล่ียนเคร่ืองบินที่สนามบินดูไบ 

12.30 น. คณะเดินทางถึง กรุงสตอ๊กโฮลม์ ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง  

นาํท่านชม กรุงสตอ๊กโฮลม์ เมืองหลวงของประเทศสวเีดน ที่มี

ความสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลกจนไดรั้บขนานนามวา่ 

              TALENT INTERNATIONAL CO.,Ltd 
พี เอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 22, 731 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 

 P M Tower 22nd Floor, 731 Asoke-Dindaeng Road, Dindaeng, Bangkok  10400 
 Tel : (66) 2641-7557 - 8    Fax : (66) 2641-7559   E-mail cs@talent.co.th 
 Website : www.talent.co.th      ใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวเลขท่ี 11/05723 



ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวติัศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 นาํท่านชมความสวยงามของววิกรุงส

ตอ๊กโฮลม์ ณ จุดชมววิ จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงที่ถนนชอ้ปป้ิงสตรีท 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  MARRIOT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา- CITY HALL-คาร์ลสตัท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ปี เรือรบที่ใหญ่ที่สุด

บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1628 

จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั CITY HALL หรือศาลาการเมือง ทุกปีของวนัที่ 10 ธ.ค. จะมี

พธีิมอบรางวลัโนเบล ณ ที่น้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านสู่ แกมล่าสแตน เขตเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกบัภาพวาด ถนน

หนทางปูดว้ยพื้นหิน ยา่นเขตเก่ามีวหิารแบบสไตน์กอธิค ร้านคา้ 

ร้านอาหาร ฯลฯ อิสระใหท่้านเดินเล่นบริเวณพระราชวงัหลวง 

อาคารรัฐสภา... 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท เมืองริมทะเลสาบแวน

เนิร์น ทีมี่ชาวเมืองนอร์ดิกดั้งเดิมอาศยัมาแต่โบราณกวา่ 1,000 ปี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  CLARION HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  ออสโล  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล(OSLO)เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ท่ีตั้งอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าวฟ

ยอร์ด ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้

อนัเขียวขจี 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่าน ถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE…จากนั้นนาํท่านเข้าชม 

พิพิธภัณฑ์หรือไวกิง้โบราณจดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงที่สร้างจากไม ้ในสต

วรรษที่ 9  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

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


เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  (เตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่สัมภาระเพื่อค้างบนเรือสําราญ 1 คนื) 

นาํท่านชม อุทยานฟร๊อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงคาม

เป็นอยูส่ภาพชีวติและการด้ินรนต่อสูข้องมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็น

ผลงานของ กุสตาฟวเิกอแลนด ์.นาํท่านชมปราสาท AKERSHUS 

จากนั้นเที่ยวชม กรุงออสโล นครที่มีอายกุวา่ 1,000 ปี ตั้งแต่สมยั

ไวก้ิงเรืออาํนาจ ผา่นชมนาํเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวงัของ

กษตัริยน์อร์เวย…์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านชม ศาลาวา่การเมืองออสโล ซ่ึงสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอย

คู่ ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ า รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระชมเมืองบน

ถนนคนเดิน คาร์ลโจฮนัเกท  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS 

16.30 น. เรือสาํราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเกน้  

ประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะไดพ้บกบัส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 

- ดิสโกเ้ธค 

- บาร์ 

- ร้านคา้ปลอดภาษี 

และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหาคํ่าแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ สไตน์สแกนดิเนเวยีน  

วันที่หก  โคเปนเฮเก้น-พระราชวงัอมาเลียนเบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-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. ในกรณีที่

สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี ตรง

กลางจะมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกที่ 4  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตคาคาร  



บ่าย นาํท่าน เข้าสวนสนุกทิโวล ีซ่ึงเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง สร้างในช่วงศตวรรษที่ 19 (ไม่รวม

ค่าบตัรเล่นเคร่ืองเล่น) ดา้นเหนือมุมของสวนสนุก จะเป็นที่ตั้งของ จตุัรัสกลางเมือง ที่ตั้งของศาลาวา่

การเมืองโคเปนเฮเกน้ และ รูปป้ันฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สนั กวเีอกของเดนมาร์ก ...จากนั้นใหท่้าน

ไดช้อ้ปป้ิง ณ ถนนสตรอยก ์ซ่ึงเป็นถนนท่ียาวท่ีสุดในโลก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

คํ่า  รับประทานอาหาคํ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด  ลินเติล้เมอร์เมด-กรุงเทพฯ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านถ่ายรูปกบั เงือกนอ้ย ลิตเต้ิลเมอณเมด ถูกนาํมาตั้งวื้ท่ีอ่าวโคเปนเฮเกน้เม่ือ 97 ปี ...

จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั นํ้ าพเุกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนด

ขึ้นมาไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

14.55 น.    คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK152 / EK384  

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองบินที่ดูไบ *.*.*. 
 

วันที่แปด กรุงเทพฯ  

12.30 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่ํากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ํากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

18-25 ม.ค. /  
27 ม.ค. – 3 ก.พ. 
3-10 ก.พ. / 17-24 ก.พ 
3-10 มี.ค. / 17-24 มี.ค. 
24-31 มี.ค. 

59,999.- 59,999.- 57,999.- 9,500 

 

 ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีนํ้ามัน   

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า *** หมายเหตุ   :  ราคาเด็กต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี 

 

อัตรานี้รวม 



1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

7. ค่าวซ่ีาท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen 

8. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนั

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด , มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

4. ทิปคนขบัรถท่านละ 12 ยโูร 

5. ค่าทิปไกดท์่านละ 20 ยโูร 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจํา ท่านละ 30,000 บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป 

ชําระส่วนทีเ่หลอื 15 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง มฉิะน้ันขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั้งหมด  

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา โดยจะคืน

เงินส่วนที่เหลือใหภ้ายใน 7 วนั 

• ส่วนที่เหลือชาํระทนัทีหรือก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 



• กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวน

มาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั้นท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง  

• กรณีจองทวัร์แลว้ยกเลิกหกัค่าบริการทนัที 2,000 บาทต่อท่าน 

 

 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน 

(ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 25ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ 

ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยูใ่น ดุลพนิิจ

ของสถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง

กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม 

ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูเพ่ือให้อยูใ่นดุลพินิจของทางสถานทตู

เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯเม่ือท่านได ้ชาํระเงินมดัจาํหรือ

ทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข้ันตอนการยืน่วซ่ีา  แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่



สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยดุงาน

, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถึงผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทตู) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตาม

กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผู้มเีกยีรต ิซ่ึงร่วม

เดินทางเป็นสําคญั 

 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่น 

ไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้น

ชกัชวนผูผ้ืน่ให้ก่อนความวุ่นวานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มีใบรับรองแพทย)์ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 

- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธท่ี์จะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการ

เขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยนืยนัว่าทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง 

หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้นได ้

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการ

เสียเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและ

เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ให้ทางบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 



 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่า 

 หนงัสือเดนิทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

รูปถ่าย (พีน้หลังขาวเท่านัน้) 

- รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรงขนาด  2นิว้ จํานวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลังขาว 

ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านัน้รูปโพลา

ลอยด์ /สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนช่ือ -นามสกลุตวับรรจงไว้

ด้านหลงัรูป 

  หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชี 

กระแสรายวัน 

- สเตทเม้นรายการเดินบญัชีย้อนหลงั 386เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดทยอด  ไม่เกิน 15 วันนับจากวัน

ย่ืนเอกสาร) 38ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า 100,000.- 
- หนงัสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเม้น และช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษ

ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ียื่น ) 

( ใช้ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ ) 

หลักฐานการทาํงาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสอืรับรองการทํางานตวัจริง  ระบุอาชีพ-ตําแหนง่, เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน(อายไุมเกิน 1 เดือน

ก่อนยื่น และช่ือ นามสกลุภาษาองักฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)  

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 

- ใช้สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีมีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น พร้อมทัง้เซ็นช่ือรับรองสาํเนา

และประทบัตราบริษัทฯ (อายสุาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 



หนงัสอืรับรองการเป็นนกัเรียน นกัศกึษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกําลงัศกึษาอยู ่

(อายไุมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น)  

  สําเนาทะเบียนบ้าน  

   สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร (กรณีอายุตํ่ากว่า 20 ปี)  

   สําเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้าม)ี 

   สําเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )   
 

** เอกสารทกุอย่างท่ีเป็นสาํเนา ห้ามถ่ายรูปและปริน้ ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบบั หรือสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** สําหรับผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า18ปี ที่เดนิทางคนเดียวหรือเดนิทางกับบดิาหรือมารดาเพียงคนเดียวจําเป็นต้องย่ืนหนงัสือยินยอม

จากบดิาหรือมารดาอีกคนท่ีไมไ่ด้เดนิทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอําเภอเท่านัน้ พร้อมทัง้สตูบิตัรทะเบียนบ้านและใบเปล่ียน

นามสกลุ (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ)ในใบคําร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบดิามารดาพร้อมทัง้ถ่ายสําเนา หนงัสือ

เดนิทางของบดิามารดาด้วยในกรณีท่ีบดิามารดาไมมี่หนงัสือเดนิทางผู้สมคัรต้องเขียนหนงัสืออธิบายพร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนของ

บดิามารดาด้วย 

 

หมายเหตุ  : กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้ 

- ผู้ ท่ีออกคา่ใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพอ่ แม่ พ่ี น้องสามีและภรรยาเทา่นัน้และจะต้องมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเพ่ือแสดงวา่เป็นบุคคลท่ีออกคา่ใช่จ่ายให้ทัง้หมดพร้อมทัง้ถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน 

- ในกรณีท่ีผู้ เดินทางอยูด้่วยกนัโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนงัสอืชีแ้จ้งเป็นภาษาองักฤษ ให้ทางสถานทตูทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจํา 

ทางบริษทัจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัส่ิวนตวัของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง  

(สําคญัมากมผีลต่อการพิจารณาวซ่ีา) 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 

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

 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ(จําเป็นมาก ในกรณทีีท่างสถานทูตต้องการตดิต่อในกรณเีร่งด่วน) 

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

 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที ่/ วนัทีอ่อก / วนัทีห่มดอาย ุ

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

 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีปี่ /  เบอร์บ้าน / เบอร์มอืถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 

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

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



 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  

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

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

 

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ตาํแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่าํงาน / วนัเร่ิมงาน /  

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

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

 

*กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี ช่ือ บดิานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 

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

 

*กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 

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

 

 


	ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

