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SCANDINAVIA 3 CAPITALS 

   สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์       

8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

  

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

 

 

น าท่านบนิตรงสู่กรุงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบนิไทย (TG) ทอ่งเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 

เมืองหลวง ในราคาสดุพเิศษ เขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) สถานที่เล ีย้งรับรองผูไ้ดรั้บ

รางว ัลโนเบล (Nobel Prize) ชมกรุงออสโล (Oslo) ตื่นตาตื่น ใจกับสวนประติมากรรมวิ เกล ันด ์

(Vigeland Sculpture Park) ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski jump arena) 

สถานที่จัดการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวในปี 1952 เพลดิเพลินกับการล่องเรอืส าราญ DFDS (หอ้งพกั

แบบ SEA VIEW) สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเกน้ (Copehagen)  ถา่ยรูปกับพระราชว ังอามา-   

เลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) และรูปปั้นนางเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) ตามต านานเทพนิยาย

ชือ่กอ้งโลก 
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 ก าหนดการเดนิทาง    31 ต.ค.- 7 พ.ย.2559  

                                  1-8,3-10,9-16,10-17,11-18,13-20, 15-22,                  

                                  17-24, 19-26, 22-29 พ.ย. 2559     

                                  25 พ.ย.- 2 ธ.ค., 26 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2559 

                            30 พ.ย. – 7 ธ.ค. / 1-8, 2-9, 5-12 ธ.ค. 2559                               

 

D1. กรุงเทพฯ 

D2. กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 

           D3. สต็อคโฮล์ม – ซิตีฮ้อลล ์– เมอืงเกา่กมัลาสตนั – คารล์สตทั  

D4. คารล์สตทั – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่การเมอืงออสโล  

D5. ลานกระโดดสก–ี Royal Palace – ล่องเรอื DFDS 

D6. โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้เมอรเ์มด – น า้พุเกฟิออน – สวนสนุกทโิวลี  

D7. พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ –  สนามบนิ  

D8. กรุงเทพฯ 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก  

 

วนัที่สองของการเดนิทาง กรุงเทพฯ   – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา  

01.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG 960 *** คณะเดนิทางเดอืน พฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง

เวลา 01.25 น. และถงึสวเีดน เวลา 06.50 น.*** 

 

07.00 น. ถงึทา่อากาศยานสตอกโฮล์ม-อาล ันดา (Stockholm-Arlanda Airport) 

เมอืงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง 

และ ปรับเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที ่30 ตุลาคม 2559) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร น าท่านชมกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่

แสนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดใน

สแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะ

ใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 

(Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยที่สุดแห่งหนึง่ของโลก     
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กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงที่ตั ้งอยู่บนพื้นน ้า มี

สถานทีส่ าคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมอืง,

พระราชวังหลวงและพิธเีปลีย่นการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืท ีถู่กกู ้

ขึน้มาในศตวรรษที ่17 เนือ่งจากสามารถรักษาชิน้ส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 

เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็น

ทรัพย์สมบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท ีย่วท ีส่ าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่

ในโลกในพิพิธภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่ก ีย่วขอ้งกับเรอืล านี ้ 9 

นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์ก ีย่วกับเรอืวาซา  พิพิธภัณฑแ์ห่งนีด้งึดูดนักท่องเท ีย่ว

ไดม้ากทีสุ่ด ในบรรดาพิพิธภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  QUALITY GLOBE  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง          สต็อคโฮลม์ – ซติีฮ้อลล ์– เมอืงเกา่กมัลาสตนั – พระราชวงัหลวง                   

– จุดชมวิว – คารล์สตทั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 

ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐ

แดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 

และทุกๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีิธเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวัล

โนเบล (Nobel Prize) น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากมัลาสตนั อันเป็นบริเวณ

ทีตั่ ้งของพระราชวังหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปที่ระลกึ แลว้น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิว

เมอืงสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมววิเมอืง   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบ

อยู่ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย์ 

เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี้ สรา้งเมอืงโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 

(Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad 

ทีน่ ีม่โีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เม ื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมอืง, ศาลากลาง

ประจ าจังหวัด และสะพานหนิ  

ระยะทาง 310 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก SCANDIC KLARAVEN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่สีข่องการเดนิทาง    คารล์สตทั – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาว่าการเมอืงออสโล –  

                                     ถนนคารล์โจฮนัเกท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมอืง

หลวงทีม่ค่ีาครองชพีสูงทีสุ่ดในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือ

ของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิ ีแ่ปลกใหม่ ซึ่ง

เป็นธรรมชาติท ีอุ่ดมสมบูรณ์ชม อุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture 

Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอร์เวย์ชือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด ์ท ี่ใชเ้วลา 

40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรใน

หนึง่ชวีติของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีตั่ง้ของรูปแกะสลักชิน้โบวแ์ดง

ของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพียงแท่งเดยีว 

จากนัน้น าท่านชมบรเิวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่

ในยุคเรอเนสซองค ์

ระยะทาง 217 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านถ่ายรูป ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น ้า ซึง่รายลอ้มดว้ยอาคารที่

สวยงามรมิออสโลฟยอร์ด จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นเลอืกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ 

บรเิวณถนนคาร์ล โยฮ ันส์ เกท (Karl Johans Gate) ใหท้่านเลือกซือ้ของ

ฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ ิน่  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – 

                                         Oslo Opera House – ลอ่งเรอื DFDS 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่ านชมลานกระโดดสกี โฮ เมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump 

arena) นีตั้ง้สูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานทีจั่ดการแข่งขันกฬีาโอลมิปิก

ฤดูหนาวในปี 1952  จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิิธภณัฑ์เร ือไวกิ้งโบราณ จัด

แสดงเกีย่วกับเรอืไวกิ้งท ี่สรา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้าก

รอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนียั้งจัดแสดงเกีย่วกับเครือ่งมอืในชวีติประจ าวันที่ม ี

อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิ้งเรือถ ือเป็นสิ่งท ี่ส าคัญที่สุด 

เพราะชาวไวกิ้งใชเ้รอืทั ้งในเรือ่งของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดนิแดน

ใหม่ๆ จนมคี ากล่าวว่าถา้ไม่มเีรอืไวกิง้ก็จะไม่มยุีคทีรุ่่งเรอืงทีสุ่ด 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

บา่ย พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคัญประจ าเมอืง และ

มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามโดดเด่นทีเ่หมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  อกีทัง้

โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุง

บรเิวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กดิเป็นพื้นท ีท่ ีม่ปีระโยชน ์และการปรับผังการจราจร

ของชายฝ่ังดา้นตัวเมอืงออสโล  

 

15.00 น. น าท่ าน เดิน ทาง สู่ท่ า เรือ เพื่ อ ลง เร ือ ส าราญ  DFDS (Scandinavian 

Seaway) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง 

Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรอื  1 คืน เพื่อ

ความสะดวกของทา่น) 

 

16.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภัตตาคารบนเรอื 

พักคา้งคนืบนเรอืส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) 

วนัที่หกของการเดนิทาง   โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – น า้พุแหง่ราชินเีกฟิออน –  

                                       สวนสนุกทิโวลี ่– ช้อปป้ิง   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารบนเรอืส าราญ 

 เดินท างถึงก รุงโคเปน เฮ เกน  (Copenhagen)  ป ระเท ศเดนมาร์ก 

(Denmark) น าท่านเทีย่วชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคูก่บัเงือกนอ้ย

(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรอืขนาดใหญ่ที่ม ี

เรอืสนิคา้และเรอืส าราญเทียบท่าอยู่ ชมน า้พุแหง่ราชนิีเกฟิออน (Gefion 

Fountain)  มตี านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนาง

กอบกูช้าติ โดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถ

พื้นดนิขึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทุกวันนี ้ 

ระยะทาง 29 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านเขา้ชมสวนสนุกเก่าแก่ตดิอันดับโลก ทียั่งคงความน่ารักด่ังหลุดเขา้สู่โลก

แห่งจนิตนาการ สวนสนุกทโิวลี (Tivoly) สวนสนุกแห่งนีม้มีาคู่มหานครแห่งนัก

ประพันธน์ทิานยอดนยิมแห่งโลกมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่19 ทีค่นเดนมารก์ถอืว่า

ไม่ควรพลาดเขา้ชมในการมาเยือนโคเปนเฮเกน (ไม่รวมค่าเล่นเครือ่งเล่น) *** 

สวนสนุกเปิดระหว่างวันที ่6 เม.ย. – 25 ก.ย. 59 และจะเปิดบรกิารอกีครัง้วันที ่

14 ต.ค. – 6 พ.ย., และ 19 พ.ย. – 31 ธ.ค. 59 หากช่วงเวลาทีเ่ดนิทางปิด

บรกิาร คนืค่าเขา้ชมท่านละ 15 ยูโร จากนัน้ใหอ้ ิสระท่านชมบริเวณจตุัรสัซิตี้

ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสัมผัส

บรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินค า้ย่าน ถนนสตรอยก ์

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  Scandinavia 3 Capitals 60871-DEC-8D-TG-W07 

(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท ีย่าวทีสุ่ดในโลก เริม่จากศาลาว่าการเมอืงไป

สิ้น สุ ด ที่  Kongens Nytorv ที่ ม ี สิ น ค ้าแ บ รนด์ เน ม ชื่ อ ดั ง  อ าทิ   Louis 

Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, 

Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก FIRST COPENHAGEN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง        พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ –  สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเท ีย่วชม พระราชวงัอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้น

นอกทีป่ระทับในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่ง

แบบสไตลร็์อคโคโค่ และจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเทีย่งเมื่อ

สมเด็จพระราชนินีาถเสด็จประทับอยู่ท ีน่ ี ่

 

11.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่ใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

14.25 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 951*** 

คณะเดนิทางเดอืน พฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 14.00 น. 

และถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิเวลา 06.30 น.*** 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง กรุงเทพฯ   

06.00 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

(รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เข้า

พกั เช่น กรณีที่เม ืองน ัน้ม ีการจดังาน  TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ 

โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : สแกนดเินยีเวยี 3 ประเทศ  

สวเีดน – นอรเ์วย ์– เดนมารก์  

 8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 
ก าหนดการเดนิทาง     31 ต.ค.- 7 พ.ย.2559  

                                  1-8,3-10,9-16,10-17,11-18,13-20, 15-22,                  

                                  17-24, 19-26, 22-29 พ.ย. 2559     

                                  25 พ.ย.- 2 ธ.ค., 26 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2559 

                            30 พ.ย. – 7 ธ.ค. / 1-8, 2-9, 5-12 ธ.ค. 2559         
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 63,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,800.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 63,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) 63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 100,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

                      อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 
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 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่าทปิไกดท์อ้งถ ิน่ และ พนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ยูโร) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก      

   ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน   

   ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั ้งหมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 
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1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้

ไมส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่ ีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ท ั้งนี้

บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมตัิวีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  
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8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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 เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สวเีดน)  

*** ย ืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ี ่VFS Global (เทรนด ี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)   

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ 

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง 

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงินในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วีซา่  และบัญชตีอ้งมีครบทกุเดอืน  ในกรณีที่

มีไม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2 กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม่) 

3.3กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุือ่เจา้ของ

บัญช ี  (ผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้ ่ายให)้ ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์  และบคุคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดย

จะตอ้งระบคุวามสัมพันธ์มาโดยชัดเจนว่าเกีย่วขอ้งกันอยา่งไร ฉบับภาษาอังกฤษ  

     3.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้

     3.3.3. ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน หรือ Bank Statement ในขอ้ 3.1 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา
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เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

 

 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองท่าน 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซา่

เท่าน ัน้ 
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