
 

 
 

 

 
รหัสโปรแกรม : 26680 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง24 – 30 APRIL 2023 

 

DAY SCANDINAVIA  3 CAPITALS  

MEAL 

HOTEL 

เชา้ กลางวนั เย็น 

(1) 
20.25 น.กรงุเทพมหานคร by QR 833 / 23.40 น.  โด

ฮา 
    

(2) 

01.55 น. โดฮา  / 07.15 น. โคเปเฮเกน้(เดนมารก์)–ชม

เมือง –ปราสาทโรเซนเบิรก์ – ชอ้ปป้ิงที่ Stroget – ล่องเรอื

DFDS(หอ้งพักวิวทะเล) 

   
เรือส าราญ 

DFDS 

(3) 

ออสโล (นอรเ์วย)์– ชมเมือง –สวนปฏิมากรรมวิกกลนัด-์ 

ชอ้ปป้ิงถนนคารล์ โจฮนั เกต 

   ออสโล 

(4) ออสโล – คาลสตทั- สตอ๊กโฮลม์ (สวีเดน)    สต็อกโฮลม์ 

(5) 
สต็อกโฮลม์  - ศาลาว่าการกรงุสต็อกโฮลม์ –พิพิธภณัฑเ์รือ

วาซา –ชอ้ปป้ิงที่NK 
   สต็อกโฮลม์ 

(6) สต็อกโฮลม์  - โดฮา     

(7) กรงุเทพฯ     

Scandinavia 3 Capitals by Qatar Airways 

Denmark Norway Sweden 7 Days 4 Nights 



 

 

 

 

17.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้4 ประตทูางเขา้หมายเลข7 แถว M 

  เคานเ์ตอรส์ายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและบริการเอกสารการเดนิทาง 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุโดฮา ประเทศ กาตาร ์เที่ยวบิน QR 833 โดยสายการบิน Qatar Airways เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง 

 

 

01.55 น. ออกเดินทางตอ่สู่ กรงุโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยเที่ยวบินที่ QR 161 

07.15 น. เดินทางถึงกรงุโคเปนเฮเกน้(Copenhagen) เมืองหลวงของประเทศเดนมารก์ จากนัน้น าท่านผา่นพิธีตรวจคน 

เขา้เมืองและศลุกากร น าท่านรับสมัภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองน าท่านชมความงามภายนอก

พระราชวงัอามาเลียนบอรก์ อันเป็นที่ประทบัของราชวงศเ์ดนมารก์ ชมอาคารบา้นเรือน สไตลเ์ดนมารก์

ชมน ้าพเุกฟิออนพรอ้มฟังประวัติอันนา่  ประทบัใจแลว้น าท่านชมและถ่ายรปูกบัเงอืกนอ้ย “Little 

Mermaid”อันเป็นสญัลกัษณข์องกรงุโคเปนเฮเกน้น าท่านเขา้ชมปราสาทโรเซนบอรก์ศิลปะแบบดตัชเ์รเน

ซองส ์ภายในประดบัตกแตง่ดว้ยวัตถลุ า้ค่านา่สนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกฎุที่ประดบัดว้ยอัญมณีที่

สวยงามล า้ค่า เกา้อี้ที่ใชใ้นพระราชพิธรีาชาภิเษกของกษัตริย ์ราชบัลลงัก ์ตลอดจนอาวธุยทุโธปกรณ ์และเสื้อ

เกราะของอัศวิน ซ่ึงลว้นแลว้แตเ่ป็นของล า้ค่าในศตวรรษที่17 ในอดีตปราสาทแห่งนีถ้กูสรา้งเพื่อจดุประสงค์

ใชใ้นการพักรอ้นของเชื้อพระวงศ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากบนถนนสายชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สดุในยโุรป “Stroget” ถนนชอ้ปป้ิง

ประจ ากรงุโคเปนเฮเกน้ หรืออิสระใหท้่านท่องเที่ยวชมท่าเรือ นฮูาวน ์เท่าเรือเก่าแก่แห่งโคเปนเฮเกน้ ที่มี

ความสวยงามสดุคลาสสิค กบับา้นเรือนที่สลบัสีสนั สวยงามแปลกตา เม่ือไดเ้วลาอันสมควรแลว้ น าท่าน

เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่กรงุออสโล โดยเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDSท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ปลอดภาษีนานาชนดิ และเพลิดเพลินไปกบัสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ อาทิเชน่ไนตค์ลบั, 

บาร,์ หอ้งเกมส ์ฯลฯ 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง โดฮา - โคเปนเฮเกน้ ( เดนมารก์ ) 

วนัแรก  กรงุเทพ - โดฮา 



 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารภายในเรือส าราญ DFDS 

  หอ้งพักภายในเรือส าราญแบบ 2 Berth SeaView (หอ้งพักวิวทะเล) 

**หมายเหตลุกูคา้ควรแยกกระเป๋าเตรียม  OVERNIGHT BAG ส าหรบัคืนแรกท่ีใชบ้นเรือ DFDS 

เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะไปรบัอีกที ท่ีกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย*์* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทารอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารภายในเรือส าราญ DFDS 

เดินทางถึงกรงุออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์เดิมเคยเป็นชมุชนใหญ่ของชาวไวกิ้งโบราณ 

ปัจจบุันไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่นา่อยู่ที่สดุเมืองหนึ่งของโลกน าท่านผา่นชมศาลาว่าการกรงุออสโล

สถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสนัติภาพทีร่ิเริ่มโดยอัลเฟร็ด โนเบล ตัง้แต ่ค.ศ.1895 โดย Norwegian Nobel 

Committee ประเทศนอรเ์วยเ์ป็นผูค้ัดเลือกผูร้ับรางวัล พิธีมอบรางวัลมีขึน้ทกุปีในวันที่ 10 ธันวาคม ซ่ึงตรง

กบัวันคลา้ยวันเสียชีวิตของ อัลเฟร็ด โนเบล  น าท่านผา่นชมพระราชวงัหลวงของกษตัริยน์อรเ์วยท์ี่สรา้ง

ขึน้ในชว่งครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่ประทบัของ King Charles ที่ 3 แห่งนอรเ์วยแ์ละสวีเดน โดย

ปัจจบุันเป็นที่ประทบัอย่างเป็นทางการของราชวงศน์อรเ์วย ์  น าท่านผา่นชมAkershus Castle and Fortress

เป็นปราสาทในยคุกลาง ป้อมนีส้รา้งเพื่อเป็นแนวก าแพงป้องกนัเมืองออสโล และปราสาทแห่งนีย้ังเคยเป็นที่

คมุขงันกัโทษอีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมสวนปฏิมากรรมวิกกลนัดส์วนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากรที่มีชื่อเสียงที่สดุของ

นอรเ์วย ์ซ่ึงแสดงเก่ียวกบัวัฏจกัรชีวิตมนษุย ์โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”กลางสวนที่สงูถึง 17 เมตร ที่

ยิ่งใหญ่ที่สดุ หัวหนา้ทวัรค์อยแนะน าใหท้่านถ่ายรปูในมมุมองที่สวยที่สดุสมบรูณ ์น าท่าน เดินเล่นบนถนน 

คารล์ โจฮนั เกตแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สดุของนอรเ์วย ์เป็นแหล่งทัง้ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งพบปะของ

นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกที่มาเยือนนอรเ์วย ์ตัง้อยู่กลางกรงุออสโล มีสินคา้ทกุสิ่งอย่างใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของ

ฝากของขวัญที่นา่ซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขนสตัว ์น า้มนัปลา และของที่ระลึก เชน่ เรือไวกิ้ง หรือตุก๊ตา Troll 

ตุก๊ตาพื้นบา้นของนอรเ์วย ์ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม โคเปนเฮเกน้ ( เดนมารก์ ) - ออสโล ( นอรเ์วย ์) 



 

 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเขา้ที่พัก Scandic Hotel Fornebu (4*) หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางผา่นป่าเขาอันงดงามสู่เมืองคาลสตทั (Karlstad)เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนริน์อันงดงามของ 

  ประเทศ สวีเดน จนไดร้ับการขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางผา่นดินแดนชมุชนไวกิ้ง แห่งอดีตของประเทศสวีเดน สลบัดว้ยป่าเขาและทะเลสาบอันงดงามสู่

กรงุสต็อกโฮลม์ (Stockholm)เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอัน

งดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้ับขนานนามว่า ราชินแีห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 

เกาะที่โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมือง

หลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ของโลก กรงุสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพื้น

น า้ มีสถานที่ส าคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธี

เปลี่ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจตัรุัสกวา้ง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้ที่พักโรงแรม ระดบั 3 /4 * หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรงุสต็อคโฮลม์ (City Hall)ซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชื่อ

ดงัของสวีเดน คือ RagnarOstbergสรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จ

สมบรูณใ์นปี1911 และทกุๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไ้ดร้ับรางวัลโนเบล 

(Nobel Prize) หลงัจากนัน้ น าท่านชม Gamla Stanในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ที่นีม่ีมาตัง้แตส่มยัเริ่ม

ก่อตัง้เมืองสตอกโฮลม์ เป็นส่วนที่เก่าแก่และล า้ค่าทางประวัติศาสตรม์ากที่สดุในเมืองเลยทีเดียว เป็นสถาน

ที่ตัง้ของพระราชวังหลวงและ ยังคงกลิ่นอายยอ้นยคุของศตวรรษที่ 17 ผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ 

 

 

วนัท่ีสี่  ออสโล ( นอรเ์วย ์) - คาลสตทั (สวีเดน) – กรงุสต็อกโฮลม์ 

วนัท่ีหา้  กรงุสต็อกโฮลม์ - ซิต้ีทวัร ์



 

ไวด้ว้ยกนัไดอ้ย่างลงตวับริเวณแถบพระราชวัง มีตรอกซอกซอยตา่งๆ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่มีใหเ้ลือกชม 

มากมาย เรียงรายไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นหนงัสือ ใหเ้ราไดเ้ดินกนัไมร่ ูเ้บื่อเลยล่ะค่ะ ทัง้ยังไดเ้ที่ยวชมสิ่งปลกู

สรา้งบา้นเรือนมีความสวยงามในรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน อาคารบา้นเรือนสมยัโบราณราว

คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ซ่ึงปัจจบุันยังคงรักษาสภาพอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ที่ไดอ้ย่างดีเยี่ยมจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน    

บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา (Vasa Museum)เป็นเรือที่ถกูกูข้ึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนือ่งจาก

สามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรปูแกะสลกันบัรอ้ย

ชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบัติทางศิลปะที่โดดเดน่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สดุแห่งหนึง่ในโลกใน

พิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการที่เก่ียวขอ้งกบัเรือล านี ้9 นทิรรศการ ยังมีภาพยนตรเ์ก่ียวกบัเรือวา

ซา พพิิธภณัฑแ์ห่งนีด้ึงดดูนกัท่องเที่ยวไดม้ากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย จากนัน้อิสระใหท้่าน

ไดเ้ลือกซ้ือของฝากย่านใจ กลางเมือง และหา้งสรรพสินคา้ NK Shopping Mall ตามอัธยาศัย 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้ที่พัก โรงแรม ระดบั 3 /4 *หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

05.30 น. จากนัน้ออกเดินทางสู่สนามบินนครสต็อคโฮลม์  เพื่อเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ มีเวลาใหท้่านไดท้ า  TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน (SET BOX) 

09.35 น. ออกเดินทางสู่ กรงุโดฮา ประเทศ กาตาร ์เที่ยวบิน QR 170 โดยสายการบิน Qatar Airways เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 

16.45 น. ถึงกรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์รอเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางกลบั กรงุเทพฯ 

19.25 น. ออกเดินทางสู่งกรงุเทพ เที่ยวบิน QR 830 โดยสายการบิน Qatar Airways 

 

 

06.15 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ ดว้ยความประทบัใจ 

 

******************* 

 

หมายเหต ุ

**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ, การล่าชา้อนัเน่ืองมาจาก มาตรการดา้นสาธารณะ

สุขเน่ืองดว้ยโรคระบาดCOVID -19  , สายการบนิ และสถานการณใ์นต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ันเพื่อความปลอดภยัในการ

เดินทางโดย บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหห้วัหน้าทวัรผ์ูน้ าทวัรม์ีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันโดยการตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่

คณะเป็นส าคญั 

**ก่อนจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯจะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ี

ขายเป็นหลกั 

** หากลูกคา้ท าการจองแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ลูกคา้ไดอ้่านรายละเอียดไดค้รบถว้น ตกลงตามเง่ือนไขของบริษัทฯ แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก  กรงุสตอกโฮลม์ - โดฮา 

วนัท่ีเจ็ด โดฮา - กรงุเทพ 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง : 24- 30เมษายน 2566 

คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) 2-3 ท่าน/หอ้ง 93,900 บาท 59,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักับ 1 ผูใ้หญ่ 88,900 บาท  59,900 บาท  

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 85,900 บาท 56,900 บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 7 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 72,900 บาท 43,900 บาท 

หอ้งพกัเดี่ยวเพ่ิมท่านละ  10,900 บาท 

มีวีซ่าเชงเกนแลว้ คืนค่าวีซ่า ท่านละ  4,000 บาท 

 *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีข้ึนไป เขา้พกัแบบไม่มีเตียง*** 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มันและ ราคาตั๋วของสายการบิน ณ วนัที่ 9 ม.ค. 66

หากมีการเกบ็เพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต่ 20 ท่านข้ึนไป 

หากผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่ต า่กว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา หรือ

ยกเลิกการเดินทาง 

*** บางโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง กรณีลูกค้าพัก 3 ท่าน ลูกค้าต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม 

*** กรณีทนีอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่อาจจะไม่มี ลูกค้าจ าเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)  

*** กรณีห้องพักต่างประเภทกนั เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละ

ชั้นกนัไป แตกต่างกนั 

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพรอ้ม

ตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 35วนัก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษัทฯ จะไดด้ าเนินการแจง้ใหท้างสายการบินทราบท่ี

นัง่บางที เช่น long leg สายการบินขาย ท่านใดตอ้งการแจง้บริษัทฯ เพื่อเช็คราคาอีกครั้ง *** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินการต์าร ์(QR)รวมน ้าหนักสมัภาระ 25 กก/ท่าน 

2. ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

3. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

4. ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าวีซ่าประเทศสวีเดน 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 



8.ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้ นไป) 

9. หวัหน้าทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกเดินทางไป-กลบั 

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

1.ค่าทิป 

- คนขบัรถฯ วนัละ2 ยูโร/คน/วนั โดยเฉล่ียท่านละ 10ยูโรตลอดการเดินทาง 

- ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ2 ยูโร/คน/วนั โดยเฉล่ียท่านละ 14 ยูโรตลอดการเดินทาง 

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาเพิ่มหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้

เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

4.ค่าทิปคนยกกระเป๋า 

5.ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (25 กก./1ใบ/ท่าน) 

6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

7.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

8.ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (ไม่มีแจกกระเป๋า) 

9.ไม่มีแจกน ้าด่ืม 

การช าระเงินและการยกเลิก 

1. บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจ  าท่านละ 50,000 บาทหากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนมดัจ าทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%)  

ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 45 วนัหากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 

20 ท่าน และหรือผูร้่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดี

คืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทัวรอ์ื่นให ้ถา้ท่านหาคนมาแทนไดโ้ดยลูกคา้ท่านอื่นมีวีซ่าอยู่แลว้ 

หรือยื่นวีซ่าใหม่โดยตอ้งช าระค่ายื่นวีซ่าใหม่เองทั้งหมด 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หากด าเนินการออกตัว๋ไปแลว้ไม่สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทาง รีฟันตัว๋เครื่องบิน หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ไดท้ั้งสิ้ น 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรยีกเงนิคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามน้ี 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซา่

ของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ และไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

ทั้งสิ้ น 

 

 

 

 



การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ  า 50,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกระหว่าง 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  าทั้งหมด 50,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋ 

(Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศ บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงิน

ทั้งหมด 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 25กิโลกรมั (หาก

น ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดั

หรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้ วขึ้ นเครื่องได ้1 

ใบ/ท่านเช่นกนั  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลกูคา้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน

การก่อการจลาจล ภยัธรรมชาติ การจราจรติดขดั และการประกาศฉุกเฉินจากรฐับาลกรณีโรคระบาด COVID-19 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการขอยืน่วีซ่าเชงเกน้ (สวีเดน)  

ศูนยย์ื่นวีซ่าประเทศสวีเดนVFS Global  ในกรุงเทพมหานคร 

อาคารเทรนด้ี เลขที่ 10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนด้ี  

สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

 (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
***เอกสารทุกอย่างต้องแปลภาษาองักฤษ** 

ใช้เวลาพจิารณาโดยรวม 15-20 วันท าการ 

- ผูย้ืน่ค  ำร้องตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันดัหมำยยืน่ส ำร้องท่ีศูนยย์ืน่ 

- วนัเวลำนดัหมำยเป็นไปตำมกฎของสถำนทูตและศูนยย์ืน่ 

-รูปถ่ำยหำกไม่ไดม้ำตรฐำน ตอ้งท ำกำรถ่ำยใหม่ท่ีศูนยย์ืน่ โดยผูย้นืค ำร้องตอ้งช ำระเงินค่ำถ่ำยรูปดว้ยตนเอง 

-กำรถ่ำยส ำเนำเอกสำรใดๆ ผูย้ืน่ค  ำร้องช ำระเงินดว้ยตนเอง 

- ผูย้ืน่ค  ำร้อง กรุณำส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พร้อมกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ส ำหรับเพื่อใชใ้นกำร 

ท ำนดัหมำย กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ท่ีสำมำรถติดต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอร์โทร.ผูแ้ทน 

ยกเวน้ ผูย้ืน่ส ำร้องสูงอำยมุำก ๆ หรือเด็กเลก็มำก ๆ 

- เอกสำรตน้ฉบบัท่ีเป็นกำษำไทย อำทิ ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษทั / กิจกำรร้ำนคำ้, ส ำเนำทะเบียนบำ้น (กรณีเด็ก), 

ส ำเนำสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี), ส ำเนำทะเบียนสมรส, ส ำเนำทะเบียนหยำ่, ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ, ส ำเนำใบ 

เปล่ียนนำมสกุล จะตอ้งถูกแปลเป็นภำษำองักฤษ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะบริกำรท่ำน ยกเวน้ ส ำเนำหนงัสือสัญญำซ้ือ 

ขำยสัญญำกูส้ัญญำอำชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหำระบุเจำะจง กรุณำใชบ้ริกำรศูนยก์ำรแปลภำษำองักฤษ เพื่อหลีกเล่ียง 

ควำมผิดพลำดในดำ้นงำนแปล ค่ำใชจ่้ำยผูย้ืน่ค  ำร้องจะตอ้งช ำระดว้ยตนเอง 

❑ หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทำงน้ีสำมำรถใชใ้ต ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 

เดือนผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทำง 
- หนำ้หนงัสือเดินทำงจะตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับวีชำอยำ่งนอ้ยไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 
- หำกท่ำนเปลี่ยนหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค  ำร้องขอวีซ่ำ 
- ท่ำนท่ีมีปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทัฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำงนั้นๆ 



❑ รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลเิมตร จ านวน 2 รูปเน้นขนาดใบหน้า 
- ฉำกหลงัสีขำวเท่ำนั้น เน่ืองจำกสถำนทูตจะตอ้ง

สแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเส้ือสีขำว) 
- รูปถ่ำยหนำ้ตรงหำ้มใส่แวน่, เปิดหูเห็นหนำ้,  

หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวกหรือเคร่ืองประดบั

บดบงัหนำ้ตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนส์ชนิดสี

หรือบ๊ิก 

❑ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อำยุต ่ำกวำ่ 18 ปีใชส้ ำเนำสูติบตัร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- หำกเด็กอำยนุอ้ยกวำ่ 18 ปี และยงัศึกษำอยูถึ่งแมมี้บตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูติบตัรดว้ยและ

กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
❑ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ท้ังเบอร์ท่ีท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ 
❑ ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
❑ ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี)หากเปลีย่นหลายรอบขอทุกใบต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
❑ ส าเนาใบหย่า (ถ้ามี)ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
❑ หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมิรายได้ของผู้เดินทาง(ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงินเดือน, ต ำแหน่งงำน และระบุวนัลำงำนหรือระบุวนัท่ีเดินทำงอยำ่งชดัเจน (หนงัสือรับรองกำร
ท ำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนบัจำกวนัยนืวีซ่ำ) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองกำรท ำงำนจะต้องคัดเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต ำแหน่ง
อตัรำเงินเดือนในปัจจุบนั. วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบัหน่วยงำน หรือ องคก์ร พร้อมใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด (หนงัสือรับรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนบัจำกวนัยืน่วีซำ) 

- กรณีเป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบียนกำรคำ้ หรือ ส ำเนำกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ หรือ ส ำเนำหนงัสือรับรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกิจกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกวำ่ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน 
- หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรส 
- หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส ำเนำสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำมี-กรรยำ หำกไมมีบุตรตวัยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำมี-กรรยำกนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน 

❑ กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่ำใชจ่้ำย พร้อมแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน 
ทำงดำ้นกำรเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยใหแ้ก่ผู ้

เดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตนั ควรมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญำติใกลชิ้ดควำมสัมพนัธ์ไม่สำมำรถสืบได ้

หรือไม่เป็นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยืน่ค  ำร้องขอวีซำน้ี) 

❑ กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบนั เป็น

ภำษำองักฤษ (ฉบบัจริง) (หนงัสือรับรองกำรเรียนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนบัจำกวนัยืน่วีซ่ำ) 



 
❑ หลกัฐานการเงิน 

- สเตทเมน้ทจ์ำกธนำคำรบญัชีเงินฝำกออมทรัพยส่์วนตวัขอยอ้นหลงั 6 เดือน และอพัเดทถึงเดือนปัจจุบนัท่ีสุด
หรือไม่ต ่ำกวำ่ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยืน่วีชำ (จากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมประทับตราธนาคาร) 
• กรณีมีเงินฝำกในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บญัชี กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ยหรือ 

statementบญัชีอ่ืนร่วมดว้ย อำทิ เช่น บญัชีเงินฝำกประจ ำ เป็นตนั 
• กรณีรับรองค ำใชจ่้ำยใหบุ้คคลในครอบครัว ตอ้งขอหนงัสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรับรอง

ค ำใชจ่้ำยใหบุ้คคลในครอบครัวเป็นภาษาองักฤษพร้อมประทับตราธนาคารพร้อมระบุควำมสัมพนัธ์เพื่อช้ีแจง
ต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบบัดว้ย โดยเฉพำะสำมี-ภรรยำ จะตอ้งมีส ำเนำสมุตบญัชีกำรเงินสวนตวัประกอบดว้ย
แมว้ำ่จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมีกำรเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ำยท่ีมีกำรเงินมำกกวำ่ตอ้งขอหนงัสือรับรอง
จำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรับรองค ำใชจ่้ำยพร้อมระบุช่ือและควำมสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถำนฑูตเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี***  ท้ังนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอท่ีจะ

ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา–(ต้องมีตราแสตมป์จากธนาคาร) 

❑ กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หยำ่ร้ำง) (คัดลอกเป็นภาษาองักฤษ
เท่านั้น กรณีเป็นภาษาไทยต้องมีแปลภาษาองักฤษแนบ) 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทตกบัมำรตำโดยมีกำรรับรองค ำใชำ้ยพร้อมแจง้ควำมสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นโดย
คดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตนัสังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็น
ภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแกบุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมิใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรตำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยพร้อมแจง้ควำมสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้น
โดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตนัสังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็น
ภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแกบุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางท้ังกบับิตาและมารดาโดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรตำโดยมีกำรรับรองค ำใชจ่้ำยพร้อมแจง้ควำมสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริง
จำกอ ำเภอตนัสังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูดู้แล
บุตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

*** กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมีใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่

หำกจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระ

ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 



*** หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและ

โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษทัฯใครขอรบกนทำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

*** กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ีชำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิโนกำรแจง้สถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ

ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค ำมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระฝำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ

จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีกำรขอใชห้นงัสือเดินทำงในระหวำ่งกำรยืน่วีชำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บริษทัทวัร์ใหท้รำบล่วงหนำ้ แต่หำกกรณี

ท่ำนท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทำงก่อนก ำหนดวนัยืน่วีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสือเดินทำงมำแสตงไดท้นั ท่ำนนั้นจะตอ้งมำ

ยืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกนั*** 

*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปทองเท่ียวยงัประเทศตำมท่ีระบุ

เทำ่นั้น กำรปฏิเสธวีซำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีชำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียวทำง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิโนกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 20วนั 

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็น

หลกั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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