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เพอร์แลน–โบสถ์ฮล
ั ล์กรีมสคิรค
์ ยา–Hofdi House–
อุทยานแห่งชาติธงิ เลรีย์
น้าตกกลูฟอส–น้าพุร้อนกีเซอร์
Seljalandfoss&Skografoss
Reynisfjara Beach–อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล–
ทะเลสาบลากูน
ภูเขาไฟเอยาฟจาลายุค–บ่อน้าร้อน
ก้าหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง

สนามบินสุวรรรณภูมิ

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4
ประตู 9 เคอร์เตอร์T
สายการบินเอมิเรตส์(EK) โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและ
อ้านวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ- โคเปนเฮเก้น – เรคยาวิค
02.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กโดยสายการบินเอ
มิเรตส์เที่ยวบินที่EK371 / EK151
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบ 0600-0820 *.*.*.
12.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนันน้าท่านเช็คอินเคาน์สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND
AIR) เพื่ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค(REYKJAVIK)
19.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิค โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
(ICELAND AIR) เที่ยวบินที่FI213
20.55 น. เดินทางถึงเมืองเรคยาวิค
(REYKJAVIK)เมืองหลวงของประเทศ
ไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตังอยู่ใกล้กับ
ขัวโลกเหนือมากที่สุดโดยตังอยู่ไม่ไกล
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จากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้ว ... น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก

PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง เรคยาวิค-วงกลมทองค้า-อุทยานแห่งชาติธงิ เวลลีร-์ น้าตก
กูลล์ฟอส-น้าพุรอ
้ นกีเซอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น่านชมความงามเหนือธรรมชาติไอซ์แลนด์ใน
เส้นทางที่ชื่อว่า “วงกลมทองค้า”(GOLDEN
CIRCLE)ชมทัศนีย์ของทุ่งหญ้ากับทุ่งลาวา ฝูง
แกะ วัว ม้า หากินอยู่ตามธรรมชาติ
น้าท่านชม อุทยานแห่งชาติธิงเรลลี่
(THINGVELLIER NATION PARK)ยูเนสโกได้ขึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานที่แห่งนีมีความส้าคัญ
ในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรัฐสภาได้ก่อตังขึนเมื่อ
ค.ศ. 930 อุทยานแห่งนีตังอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบซึ่ง
เป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
น้าท่านชม น้าตกกลูฟอสตร์

เที่ยง
บ่าย

(GULLFOSS WATERFALL)เป็น
น้าตกที่มีชื่อเสียงของประเทศนี
และชื่อนีหมายความถึง น้าตก
ทองค้า ถือเป็นหนึ่งในความ
มหัศจรรย์ทางธรรมระดับโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ
ภัตตาคาร

ค่้า

น้าท่านชม น้าพุร้อนธรรมชาติ (GEYSIR)ซึ่งมีความสูงของการพุ่ง
180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

ICELAND HOTEL FLUDIRหรือเทียบเท่า
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วันที่สข
ี่ องการเดินทาง ฟลูดรี -์ เส้นทาง South Shore-นา้ ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์หาดทรายสีดา้ นา้ ตกสโกการ์ฟอส
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น้าท่านเดินทางเส้นทางสาย SOUTH
SHORE ไอซ์แลนด์มีชื่อชื่อเสียงใน
เรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ ซึ่งเป็น
พลังงานที่ถูกน้ามาใช้
ทดแทนเชือเพลิง ท้าให้
ประเทศแห่งนีได้รับกายกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ
ทัศนีย์ภาพสองข้างทางเต็มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ เป็น
ระยะๆ และ ภูเขาไฟเฮกลา (HEKLA) ที่มีความสูง
1,491 เมตรจากระดับน้าทะเล

น้าท่าน ถ่ายรูปกับน้าตกเซลยาแลนศ์ฟอสส์SELJALANSFOSS)ซึ่งมีความ
สูง 60 เมตร ….

เที่ยง
บ่าย

…จากนันน้าท่านชมน้าตก สโกการ์ฟอสส์(SKOGARFOSS)มีความ
สูงถึง 62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบ
เหว ซึ่งท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ
ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
น้าท่านชมความสวยงามของ เรนิส
ฟายาร่า (REYNISFJARA
BEACH) ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาเล็กๆ
ที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อ
ตัวขึนกลางแม่น้าธรรมชาติ ชม หาดทรายสีด้า ที่เต็มไปด้วยหินสีด้า
และเม็ดทรายรวมทังแนวหินบะซอลล์ รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนใน
โบสถ์ บริเวณแถบนีเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ

ค่้า

พัฟฟิ่น..น้าท่านเข้าสู่ SKOGAFOSS
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง

ที่พัก

HOTEL SKOGAFOSSหรือเทียบเท่า
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วันทีห
่ า้ ของการเดินทาง สโคการ์ฟอสล์-อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ทะเลสาบ
ลากูนโจกูซาลอน-Hnappavellir
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติสกาฟ
ตาเฟล(SKAFTAFELL)ซึ่งเต็มไปด้วย
ความแปลกของแนวภูเขาไฟและชันหิน
ลาวาที่แข็งตัวแบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่
ไหนมาก่อน
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโจกุลซาลอน
(JOKUSARLON)ให้ท่านได้
ชมความสวยงามที่ ทะเลสาบ
ธารน้าแข็งโจกุลซาลอนหรือ
ทะเลสาบแห่งนีเต็มไปด้วยก้อน
น้าแข็งหรือไอซ์เบิร์ก ขนาด
ต่างๆมากมายในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทัวร์
ไม่รวมค่าล่องเรือในทะเลสาบ)*.*.*.

จากนันน้าท่านเดินทางสู่ เมือง HNAPPAVELLIR
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก

FOSS HOTEL GLACIER LAGOONหรือเทียบเท่า

วันทีห
่ กของการเดินทางPORVALDSEYRI-ภูเขาไฟเออยาฟจาลาคูล-ฮเวอร์ราเก
อร์ด-ิ กรีนดาวิก-บลูลากูน-เรคยาวิค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เที่ยง

น้าท่านเดินทางสู่ เมือง PORVALDSEYRI
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย น้าท่าน ชมภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล
(EYJAJALLAJIKULL)ภูเขาที่โด่งดังมากๆในปี ค.ศ.
2010 ปัจจุบันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน
มาชมและถ่ายรูป ได้เวลา
น้าท่านเดินทางสู่เมืองฮเวอร์ราเกอร์ดิ
(HVERAGEROI)ชมความงามของตัวเมืองอย่างเป็น
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ธรรมชาติที่สุด ..เดินทางสู่ กรินดาวิก(GRINDAVIK)ชมบ่อน้าร้อนบลู

ค่้า

ลากูน (BLUE LAGOON ) หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพระดับโลก เป็นบ่อน้าร้อนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิเช่น
ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเซียม,แคล
เซี่ยม, ซัลเฟต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซต์ และในบ่อยังมีเกลือแร่
ซึ่งช่วยให้ท่านผ่อนคลายและรักษโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้อีกด้วย ให้
ท่านได้อิสระกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้า
และหมวกคลุมผมไปด้วยส้าหรับการแช่น้า)*.*.*....ได้เวลาน้าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค
อิสระกับการรับประทานอาหารค่้าในบริเวณบ่อน้าแร่

ที่พัก

PARK INN BY RADISSON REYKIAVIK HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า

เรคยาวิค–โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ค)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนันน้าท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN)สถานที่ที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคจาวิก
เนื่องจากตังอยู่บนเนินเขามีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชัน
จากพืนดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านบน
เป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตังอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้าขนาดใหญ่
4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น PERLAN ในภาษา
ไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า THE PEARLที่แปลว่า อ่าว ซึ่ง
การสร้างสถานที่แห่งนีจะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจา
วิก
จากนันน้าท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์ค
ยา (HALLGRIMSKIRKJA
CHURCH)เป็นโบสถ์นิยายลูเทอร์
แลนด์ มีความสูง 73 เมตร ใช้จัดพิธทาง
ศาสนาที่ส้าคัญของเทศ ด้านหน้าจะมี
อนุสาวรีย์ของ เลฟร์อีริกสัน เป็นคนแรก
ของชาวนอสร์ ที่ไปเหยียบดินแดนอเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ด้วย
น้าท่านชม HOFDI HOUSE บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติ
อันน่าสนใจและเคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลียงผู้น้า 2 ประเทศ
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มหาอ้านาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น …น้าท่านเดินทางสู่
สนามบิน
13.15 น. ออกเดินทางสู่กลับสู่ กรุงโคเปนเฮเก้นโดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
(ICELAND AIR) เที่ยวบินที่ FI212
18.15 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น
ที่พัก

COPENHEGEN HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีแ
่ ปดของการเดินทาง
เช้า

โคเปนเฮเก้น-ดูไบ-กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น้าท่าน ถ่ายรูปกับเงือกน้อยลิตเติลเมอร์เมด ตัวเอกจากเรื่อง
เทพนิยายอันแสนเศร้าของฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเขียนชาว
เดนมาร์กผู้โด่งดัง รูปปั้นลิตเติลเมอร์เมด โดยประติมากรชาวเดนมาร์ก
เอ็ดวาร์ด อีริคเซน ถูกน้ามาตังไว้ที่อ่าวโคเปนเฮเกนเมื่อ 97 ปีมาแล้ว
น้าท่านถ่ายรูปบริเวณน้าพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละ
กับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึนมา….อิสระช้
อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิงสตรีทหรือถนนสตรอยก์
ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่า
การเมืองไปสินสุดที่ KONGENSNYTORVที่มีสินค้า
แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนลเป็นต้
น้าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก
(AMALIENBORG PALACE)เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์ก
นับตังแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโคและจะมีการเปลี่ยน
ทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จ
ประทับอยู่ที่นี่ ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่4
ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่าง ๆที่เคยเป็น

14.20น.

พ้านักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947…ได้เวลาสมควรน้า
ท่านเดินทางสู่สนามบิน
(เวลาท้องถิ่น)ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์
เที่ยวบินที่ EK152/384
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*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ1420-2345 *.*.*.
วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
12.05 น. (เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทังนี
ทางบริษัทฯจะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้
เดินทางเป็นส้าคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันทีเ่ ดินทาง

ผูใ
้ หญ่

1-9 ธ.ค. // 4-12
99,999.ธ.ค.
6-14 ธ.ค.
25 ธ.ค.-2 ม.ค.62
29ธ.ค.-6 ม.ค.62

ผูใ
้ หญ่+เด็ก
1 ท่าน

ผูใ
้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กเสริมเตียง
1 ท่าน

99,999.-

97,999.-

พักเดี่ยว

25,000.-

114,999 114,999 112,999

** ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย
่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึนราคาของภาษีนา้ มันและ/
หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซา่ **

ในกรณีทผ
ี่ โู้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทา้ การจองไว้กบ
ั ทางบริษท
ั ฯ กรุณาแจ้งให้กบ
ั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช้าระเงินค่าตั๋ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการรับผิดชอบทุกกรณี

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room)อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น(หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 50,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเต็มจานวน
 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรือ่ งตัวเครื
๋ อ่ งบิน
1.ทางบริษทั ได้สารองทีน่ งั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์
การเรียกเก็บเงินเต็มจานวน
2.หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ม่ี รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ
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20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าค่าตัวเครื
๋ ่องบินและค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบ
ตามจานวน
 กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน)
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถาน
ฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัดจา
หรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์
เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับ
ในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
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ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,
อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้า
ของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอก
อักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ
ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ
พื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้า นการเดินทาง อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือ
และคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก
ั้ 8) ***ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
่ เดีย
่ น ับจากว ันยืน
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
เอกสารกรุณาเตรียม 1ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทางออกมาได้
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค ้า
ทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า
่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
่ -นามสกุล
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
ภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
้ งั้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ )(ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ที่
มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียน
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
การค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้านกรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชนกรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
-กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน
(เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

