
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม สร้างด้วยอฐิแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลงัคาด้วยหินโมเสก 
ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ ฟยอร์ดที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลก ณ เมืองฟลอม 

น่ังรถไฟ (FLAMSBANA) สายโรแมนติกสายหน่ึง ซ่ึงถูกจัดให้เป็นหน่ึงในรถไฟชมวิวทิวทัศน์ที่ดีและสวยที่สุดในโลก 
พกับน เรือสําราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS  

ชม เดอะลติเติล้เมอร์เมด รูปป้ันเงือกน้อย ริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญแห่งหน่ึงของเมือง 
ชมปราสาทโรเซนบอร์ก สถานที่ที่เกบ็เคร่ืองประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก 

 

 
             วนัแรก         กรุงเทพฯ – โดฮา – สต๊อกโฮล์ม 

23.00 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES(เอมิเรตส์) 
สังเกตุป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่
ข้ึนเคร่ือง  บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 



           วนัที่สอง  ซิตีฮ้อลล์ – ศาลาว่าการเมอืงสต็อคโฮล์ม – เมอืงเก่ากมัล่าสแตน – พระราชวงัหลวง (สวเีดน) 
02.00 น.  ออกเดินทางสู่ สต๊อกโฮล์มโดยเท่ียวบินท่ี EK 377 /EK แวะพกัและรอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 

 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 
13.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน อาลนัดา กรุงสต๊อกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย

ทะเลสาบมาร์ลาร์ จนไดรั้บสมญานามว่าเป็น นครแห่งนํ้า หรือ เวนิสแห่งยุโรป นาํท่านผ่านพิธีการทางสนามบิน 
พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ รถโคช้ปรับอากาศพร้อมคนขบัผูช้าํนาญเส้นทางรอรับท่านท่ีสนามบิน  จากนั้นนาํท่าน
เร่ิมตน้การท่องเท่ียวท่ีจะทาํให้ท่านประทบัใจไปแสนนาน ดว้ยการนาํท่านชมความงามของกรุงสต๊อกโฮล์ม  
จากนั้นนาํท่านเขา้ชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม หรือ ซิตีฮ้อลล์ ซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก
ช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสก สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 ซ่ึงใชปั้จจุบนัเป็นสถานท่ี จัดงานเลีย้งฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล ภายในหอ้ง GOLDEN 
HALL ท่ีประดบัประดาดว้ยโมเสกทองคาํนบัลา้นช้ิน สวยงามวิจิตรตระการตายิ่งนกั    ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่าน
เดินเล่น ย่านเมืองเก่ากัมล่าสแตน นาํท่านชมพระราชวังหลวง พระบรมมหาราชวงัสตอกโฮล์ม (Stockholms 
Slott) เป็นพระราชวงั  สไตลบ์าโรก ตั้งอยูใ่นเขต Old Town ของสตอกโฮลม์ ท่ีน่ีสร้างข้ึนในช่วงทศวรรษ 1700 
โดยปัจจุบนัเป็นท่ีพาํนกัอยา่งเป็นทางการของราชวงศส์วีเดน โดยพระราชวงัสูง 7 ชั้นท่ีแบ่งออกเป็น 600 หอ้ง 
จากนั้นใหท่้านเกบ็ภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศยั    

 
 
 
 
 
 
คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 

พกัคา้งคืน ณ Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

          วนัที่สาม    คาร์สตัด – วหิารแห่งคาร์สตัด –  ออสโล (นอร์เวย์) 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 2) 

นาํท่านเดินทางกนัต่อสู่ เมืองคาร์สตัด (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์น ประเทศสวีเดน ไดรั้บการขนาน
นามว่าไวก้ิงแห่งสแกนดิเนเวีย ผ่านทะเลสาบนอ้ยใหญ่แสนสวย ใหท่้านไดผ้่านชมวิวอนัสวยงามตลอดสองขา้ง



ทางเมืองตากอากาศอนัมีช่ือเสียงของประเทศสวีเดนและพกัใหท่้านไดเ้ปล่ียนอิริยาบถจากการเดินทาง พร้อมเดิน
เล่นถ่ายรูปซ้ือของฝากของท่ีระลึก เม่ือถึงเมืองคาร์สตัดนาํท่านชมความสวยงามของเมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ า 
KLARALVEN ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ียาวท่ีสุดของสวีเดน นาํท่านชมย่านเมืองเก่าพร้อมชมวิหารแห่งคาร์สตัดท่ีสร้าง
ตั้งแต่ยคุกลางถือไดว้า่เป็นโบสถส์ไตลบ์ารอคแห่งแรกของเมือง มีความสวยงามในแบบของชาวสแกนท่ีจะเนน้สี
ขาวเป็นหลกั จากนั้นชมจัตุรัสใจกลางเมือง Town square ศูนยร์วมความเจริญตั้งแต่โบราณเป็นท่ีตั้งของศาลา
กลางของเมืองท่ีสวยงามอิสระใหท่้านถ่ายภาพท่ีระลึกพร้อมเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยั  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 3)  
เดินทางสู่ กรุงออสโล เมืองท่ีถูกสถาปนาข้ึนเม่ือ 60 ปีก่อน ซ่ึงในอดีตเม่ือคร้ังท่ีนอร์เวยอ์ยู่ในอารักขาของ
อาณาจกัรเดนมาร์ก นอร์เวยไ์ดย้า้ยเมืองหลวงถึง 2 คร้ังจากกรุงทรอนโฮลมม์าเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุง
ออสโลในปัจจุบนั ตั้งอยูริ่มฝ่ังออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคกัไปดว้ยผูค้น และนกัท่องเท่ียว ระหว่างทางชมความ
งามสองขา้งทางสวยงามแปลกตาดว้ยทิวทัศแบบสแกนดินเนเวียเป็นท่ีราบสลบัภูเขาสูงมีแม่นํ้า และทะเลสาบอยู่
ตลอดทางตามอธัยาศยั 

 คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) 
 พกัคา้งคืน ณ Scandic Helsfyr  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั        
 

          วนัที่ส่ี ออสโล – เกโล – ฟลอม (นอร์เวย์) 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 
         นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล เกโลเป็นเมืองสกีสอร์ทท่ีมีศนูยส์กี 2 แห่งและอยูร่ะหว่างกรุงออสโลและแบร์เกน ท่ีน่ี

มีลิฟตส์กี 20 แห่งและลานสกีอลัไพน์ 39 ลานในระดบัความสูงและความยากง่ายต่างกนัไป ศนูยเ์กโลเลียมีลานสกี
ระดบัง่ายสีเขียวและฟ้า ส่วนศูนยส์ลตัตามีลานสกีระดบัฟ้าและแดงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัมีลานสกีพ้ืนราบ
ยาว 135 ไมล ์

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 6) 



จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอม (Flam) มีความหมายว่า Little Place Between Steep Mountain ตั้งช่ือตาม
ทศันียภาพของหมู่บา้นท่ีรายลอ้มไปดว้ยหุบเขาสวยงาม เป็นเมืองเลก็สวยสะกดใจในหุบเขาใจกลางดินแดนฟยอร์
ทางตะวนัตกของนอร์เวย ์Flam ตั้งอยูใ่นบริเวณส่วนในสุดของ “Sognefjord” ฟยอร์ดท่ีใหญ่และลึกท่ีสุดในโลก 
ความยาวกว่า 204 กม. จาก North Sea ลึกเขา้มาจนถึงแผ่นดิน ยามหนา้หนาว บรรยากาศบา้นเรือนหลงัเล็ก ๆ 
สีสันสะดุดตา ท่ามกลางธรรมชาติท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาวโพลน วิวทิวทศัน์สุดตระการตาของอ่าวฟยอร์ดคือ
ไฮไลทจุ์ดขายของ Flam ท่ีงดงามราวกบัเมืองในเทพนิยาย 

 คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
 พกัคา้งคืน ณ Fretheim hotel  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั        
 

          วนัที่ห้า รถไฟ (FLAMSBANA) – ล่องเรือฟยอร์ด – เมอืงโกล (นอร์เวย์) 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 

นาํท่านนัง่รถไฟ (FLAMSBANA) สายโรแมนติกสายหน่ึงในนอร์เวยซ่ึ์งถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในรถไฟชมวิวทิวทศัน์
ท่ีดีและสวยท่ีสุดในโลกโดยสมาคมผูโ้ดยสารรถไฟระหว่างประเทศ (The Society of International Railway) 
รถไฟขบวนน้ีแยกตวัมาจากรถไฟสายหลกั Oslo-Bergen โดยจะเช่ือมระหว่าง Mydral ไปจนถึง Flåm ซ่ึงเป็นเมือง
กลางหุบเขาท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของนอร์เวย ์โดย (FLAMSBANA)  นั้นถูกสร้าข้ึนคร้ังแรกในสมยัสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ทาํใหต้วัรถไฟถกูออกแบบใหค้งกล่ินอายในอดีต ตวัรถไฟสีเขียวแก่ท่ีมีรูปทรงลกัษณะคลา้ยรถไฟฮอกวอร์ต
ท่ีหลายคนเคยเห็นในหนงั Harry Potter ภายในตกแต่งดว้ยผนงัไมแ้ละเบาะท่ีนัง่สีแดงแกมส้มติดหนา้ต่างบาน
ใหญ่ท่ีพร้อมใหทุ้กท่านไดช้มบรรยากาศและทิวทศัน์ตระการตาขา้งทาง  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 9) 
จากนั้น ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวย ์มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดิน 
โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธารนํ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน จนถึง
เมืองกู๊ดวาเก้น fjord, Norway (ใชเ้วลาล่องเรือชมความสวยงามของ ซองน์ฟยอร์ด 2 ชัว่โมงเตม็) 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโกล 



คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 10) 
 พกัคา้งคืน ณ Pers Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั        
 

          วนัที่หก ออสโล – พระบรมมหาราชวงั – ปราสาท Akershus – โอเปร่าเฮาส์ – เรือ DFDS 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 11) 

จากนั้นเดินทางสู่กรุงออสโล นําท่านเท่ียว กรุงออสโล ผ่านชมทําเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนช่ันแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นนาํท่านชมดา้นหนา้ ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอ
เนสซองส์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1648  สร้างเป็นฐานบญัชาการป้องกนัเมืองจากการรุกรานของชาวสวีเดน รวมถึง
เคยใชเ้ป็นคุกสาํหรับขงันกัโทษ อิสระใหท่้านถ่ายภาพดา้นหนา้ซ่ึงตั้งอยูติ่ดกบัฟจอร์ทอนัสวยงาม  จากนั้นนาํท่าน
ถ่ายรูปกบั  โอเปร่าเฮาส์ ซ่ึงสร้างข้ึนดว้ยสไตลโ์มเดิร์นเม่ือปี 2007 ไดรั้บรางวลัการออกแบบระดบัโลกมากมาย  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 12) 
บ่าย ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 
15.30 น.        เดินทางสู่ท่าเรือเพือ่ลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านขายของ, ร้านคา้ปลอดภาษี

, ร้านอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสาํหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของท่าน) 

18.00 น.       รับประทานอาหารคํ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   (ม้ือท่ี 13) 

นาํคณะพกับน เรือสําราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู่  
 
 



          วนัทีเ่จ็ด     โคเปนเฮเกน – เงอืกน้อย –  ย่านนูฮาวน์(ท่าเรือใหม่) – ถนนสตรอยก์  ( เดนมาร์ก ) 
เชา้           รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet (ม้ือท่ี 14) 
10.00 น. เรือเขา้เทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กมหานครอนัยิ่งใหญ่แห่งคาบสมุทร

สแกนดิเนเวีย สร้างข้ึนมาอยา่งยาวนานกวา่ 2000 ปี นาํท่านชมความงดงามของกรุงโคเปนเฮเกน เร่ิมตน้โดยการ
นาํท่านชม เดอะลิตเติล้เมอร์เมด รูปป้ันเงือกนอ้ย สร้างดว้ยสาํริด นัง่อยู่บนกอ้นหิน มีขนาดความสูงประมาณ 
1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเกน้ เป็นจุดท่องเท่ียวสาํคญัแห่งหน่ึงของเมือง สร้างข้ึนโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดย
ผูว้่าจา้งไดรั้บอิทธิพลจากนิทานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปป้ันแลว้เสร็จถูกนาํไปแสดงในปี ค.ศ. 
1913 อิสระใหท่้านเกบ็ภาพอ่าวโคเปน เฮเกน้อนัสวยงามดว้ยบรรยากาศแบบสแกนแท ้ๆ  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 15) 

บ่าย นาํท่านสู่ ย่านนูฮาวน์ แปลว่า ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชยท่ี์ไวส้ําหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า 
บริเวณน้ีจึงรายลอ้มไปดว้ยร้านอาหารและตึกรามบา้นช่องท่ีมีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นท่ีนิยม
สาํหรับวยัรุ่นชาวเดนมาร์กท่ีนิยมมานัง่รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีสาํหรับล่องเรือชม
วิวและสถานท่ีต่างๆ รอบกรุงโคเปนเฮเกนไดอี้กดว้ยจากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามตาม
อธัยาศยัจากนั้นอิสระให้ท่านช็อปป้ิงสินคา้ ย่านวอล์คกิง้สตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโคเปนเฮเกน และอยู่ในใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ 
ตั้งแต่สินคา้ราคาถกูและสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ี
ยื่นจากศาลากลางไปยงัถนน Kongens Nytorv  Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยุค
ศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนัคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet 
และ Østergade 

 คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 16) 
 พกัคา้งคืน ณ Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั        
 

http://www.smileytour.com/product.php?id_product=53


          วนัทีแ่ปด     ปราสาทโรเซนบอร์ก – กรุงเทพ 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 17) 

นาํท่านชมความงามของเมือง เร่ิมตน้ตั้งแต่อาคารรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือ ท่ีมีอาคาร
บา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสต ์ศตวรรษท่ี 17 เรียงรายกนัอยา่งสวยงาม  จากนั้นไปชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างใน
สไตลแ์บบดชัต ์– เรอเนสซองส์ อายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี สร้างในศตวรรษท่ี 17 โดยพระเจา้คริสเตียนท่ี 4  เพื่อเป็น
สถานท่ีพกัร้อนของราชวงศ์ นาํชมรอยลัคอลเลคชัน่ ท่ีเก็บเคร่ืองประดบัมีค่าของราชวงศเ์ดนมาร์ก มาตั้งแต่
ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 16 อาทิ มหามงกุฎ, เคร่ืองประดบัท่ีทาํจากเพชรและอญัมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ ์
นบัเป็นสมบติัลํ้าค่าของประเทศเดนมาร์ก  
ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น 

15.35  น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี EK 152 /EK  384 แวะพกัและรอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 
   บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

 
          วนัที่เก้า     กรุงเทพมหานคร  

12.30  น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดี...พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 

โปรแกรม สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9 วัน โดย EMIRATES ( เอมิเรตส์)  

อตัราค่าบริการ  พกัห้องคู่ 
พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

วนัที ่1 – 9 ม.ิย. (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ + วนัวสิาขบูชา) 111,555 23,000 

วนัที ่21 – 29 ก.ค.  (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ ) 122,555 28,000 

วนัที ่10 – 18 ส.ค.  (วนัแม่แห่งชาต)ิ 115,555 23,000 

วนัที ่29 ก.ย.  – 7 ต.ค.  109,555 23,000 



** สําหรับท่านที่ต้องการห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรม
เท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็น 2 ห้อง 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินเพิม่เตมิ ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน ** 
 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

สําหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อสําคัญที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยืน่วีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาใหเ้ขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาํหนด (นํ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 

12 ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทําให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืน่วีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม)์ 



อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่านํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรป 16 ยูโร ต่อท่าน 
 
***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 45,000 บาท (เทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์ มัดจํา 
60,000 บาท) 

 ส่วนที่เหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000
บาท) (เทศกาลปีใหม่ , สงกรานต์ มัดจํา 60,000 บาท) 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะทาํการยืน่วีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และ เวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ี
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 



- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ค่าอาหาร ค่ารถบสันาํเท่ียว ค่าเขา้ชม ทั้งหมดน้ีทางบริษทัไดท้าํการจองล่วงหนา้ไวห้มดแลว้ (ยโุรป
ไม่มีการถือเงินสดไปจ่ายหนา้งาน) ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทั จะตอ้งยดึค่าใชจ่้าย 
100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่เติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทําให้วีซ่าไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลกูคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีานอร์เวย์ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพจิารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 



2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน 
เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/สาํเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ/เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืนๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเดก็ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

7.1 เดก็เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว  (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.2 เดก็เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (เม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.3 เดก็เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพ่ือเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น)  , 
หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

*******    เอกสารส่วนตัวทุกชนิด ต้องมตีราประทบัจากทางศูนย์การแปลเท่าน้ัน    ******* 
8. หลกัฐานการทาํงาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ(สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 
8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(สาํเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกลุ , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม

ทาํงาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   
8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย

สถานท่ีทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    



9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) สเตทเมนท์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน และตอ้งปรากฏยอดเงินยอดสุดทา้ย
ในสเตทเมน้ภายใน 14 วนั ก่อนยืน่วีซ่า  , ขอสเตทเมน้ช่ือ-นามสกลุเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตราประทบัจากธนาคาร นําเล่มจริง
มาแสดงวันที่ยืน่วีซ่า 
 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสมํ่าเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเดด็ขาด!!) 
 ก่อนยืน่วีซ่า 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยืน่วีซ่า  และสาํเนาหนา้ท่ีปรับสมุด + หนา้แรกท่ี
มีช่ือบญัชี นาํมายืน่เพ่ิมเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า  หากนาํสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผื่อจะไดมี้
ยอดในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณ ี****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมายช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลกูดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลกู  

10.2 กรุณาแนบสาํเนาสเตทเมนท ์(Statement) ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่า 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย  
11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พ่ือเป็นเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
12. กรณีผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 
 
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลกูคา้ 
 
วันทีม่ายืน่วีซ่ากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างที่เป็นสําเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวันที่ยืน่วีซ่า
ด้วย 

***** สําหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ืน่ก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถกูปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถกู Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 
 


