วันแรก

21.30 น.
หมายเหตุ

วันที่สอง
00.55 น.
07.25 น.

BIG PRO 6
“NORWAY 8 DAYS”

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบิน
ไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองที่ พัก, ร้ านอาหาร สถานที่ เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้ เครื่ องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ,
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่
สามารถเดิ น ทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มี สิ ท ธิ์ ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทาง
บริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้น
นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ ทาง
บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

เที่ยวกรุงออสโล (นอร์ เวย์ ) - ฮาลิงดาลประตูส่ ูดินแดนฟยอร์ ด

ออกเดินทางสูก่ รุ งออสโล โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG954
คณะถึงกรุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับ
สัมภาระแล้ ว นาท่านเที่ ยวชมกรุ งออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปั ตยกรรมอัน เก่ า แก่ ใ นยุ ค เรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 น าคณะชม
อุทยานฟร็ อกเนอร์ สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลัก
รู ปเหมือนจากหิ นแกรนิ ต และการหล่อรู ปคนด้ วยสาริ ดและทองแดง ผลงาน
ทัง้ หมดเป็ นของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์ แลนด์ ‘ ปฏิ มากรชื่อดัง ซึ่งที่นี่มีปฎิมากรรม
มากกว่า 200 ชิ ้นให้ ได้ ชม โดยผลงานชิ ้นเอกเป็ นเสากลางอุทยานซึง่ มีควมสูงถึง
17 เมตร ชื่ อ Monolitten รอบเสาแกะสลัก เป็ นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ วัฎ จัก รชี วิต
มนุษย์ ลักษณะของเสาโมโนลิท เป็ นรู ปคนจานวนมากมายปี นป่ ายกันอยู่บน
เสาใช้ เวลาสร้ างรวม 22 ปี จากหินแกรนิตเพียงแท่งเดียว และยังมีรูปหล่อสาริ ด
ชื่ อ Angry Littleboy อัน โด่งดังไม่แ พ้ กัน แล้ วกลับ เข้ าสู่เขตใจกลางเมือง ชม
ทาเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100
ปี อาทิ เนชั่นแนลเธี ยเตอร์ , อาคารรั ฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ของเมือง น าท่านถ่ายรู ป กับ โรงละครแห่ งชาติ (The Oslo Opera
House) หนึ่งในโครงการปรับปรุ งบริ เวณชายฝั่ งของออสโลให้ เกิดเป็ นพืน้ ที่ที่มี
ประโยชน์ และการปรั บผังการจราจรของชายฝั่ งด้ านตัวเมืองออสโล อิสระให้
ท่านเดินเล่นย่าน Aker Brygge ในอดีตกว่าร้ อยปี มาแล้ ว เคยเป็ นท่าเรื อที่ใหญ่
ที่สดุ แห่งหนึ่งในนอร์ เวย์ ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งเป็ นแหล่งรวมความบันเทิงยอด
นิยมที่ครบครัน รวมทัง้ เป็ นย่านที่อยู่อาศัยของชาวไฮโซออสโล มีบ้านเรื อนหรู
และร้ านค้ าทันสมัยมากมาย เป็ นแหล่งรวมความบันเทิ งยามราตรี มีผับ บาร์
ร้ านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ ชิ ลๆ มากมายนอกจากนี ย้ ังมี โรงหนัง โรงละครโอเปร่ า
รวมถึ ง ห้ างสรรพสิ น ค้ า เหมาะส าหรั บ การพั ก ผ่ อ นเพลิ ด เพลิ น ยามค่ า ใน
บรรยากาศแสง สี เสียงที่สดุ ฟิ นน์ มีการแสดงเปิ ดหมวก มีนกั ดนตรี ข้างถนนร้ อง
เพลงเพราะๆให้ ฟัง ย่านนี ้ของออสโลสามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากกว่า 10
ล้ านคนต่อปี เลยทีเดียว
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เสาร์

อาทิตย์

12.30 น.
13.30 น.
19.00 น.

วันที่สาม
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ส่ ี

07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ มืองฮาลิงดาล อันแสนโรแมนติคในหุบเขาปากประตูสดู่ ินแดน
ฟยอร์ ดและยังเป็ นหนึง่ ในเมืองสกีรีสอร์ ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์
ดนอร์ เวย์
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักโรงแรม THON HOTEL HALLINGDAL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

เบอร์ เก้ น - อาคารไม้ เก่ าแก่ สุดคลาสสิกที่งดงามที่สุดในโลก

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
รถโค้ ชนาท่านเดินทางสูเ่ บอร์ เก้ น เมืองท่าแห่งนอร์ เวย์ตะวันตกเมืองที่ได้ ชื่อว่า
เป็ นประตูสฟู่ ยอร์ ด ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วยบ้ านเรื อนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี
ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลก และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนได้ รับการ
บันทึกภาพมากที่สดุ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมเมืองเมืองเบอร์ เกน (Bergen) ชมเมืองในฝั นที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่
สาคัญของนอร์ เวย์มาตังแต่
้ คริ สศตวรรษที่ 13 เมืองนี ้ล้ อมรอบด้ วยภูเขาถึงเจ็ด
ลูก มีท่าเรื อที่ ยาวถึง 10 กิ โลเมตร เที่ ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ตงั ้ ของ Fish
Market และ Bryggen ถ่ ายรู ป กัย อาคารไม้ เก่ าแก่ สุด คลาสสิ ก 61 หลังแห่ ง
เมืองเบอร์ เกนซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็ นเรื อนแถวที่ งดงามที่ สุดในโลกและยัง
ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้ วย อาคารไม้ แห่งนี ้ตังอยู
้ ่
ที่เมืองเบอร์ เกนเมืองท่าเก่าแก่อายุเกือบพันปี เรื อนแถวเหล่านี ล้ กั ษณะเป็ นห้ อง
แถวสูง 3 ชันสร้
้ างด้ วยไม้ มีทงสี
ั ้ ขาว แดง เหลือง และเขียว หน้ าจัว่ ของเรื อนทุก
หลังทถูกตกแต่งด้ วยไม้ แกะสลักเป็ นรู ปหัวกวาง ตัวแคปริ คอน ม้ ามังกร และรู ป
ตุ๊ก ตาต่างๆซึ่งเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องเรื อนไม้ แ ห่ งนี ้ ปั จ จุบัน เรื อนไม้ ม รดกโลก
เหล่านี ้ยังใช้ ทาประโยชน์อยู่โดยจัดเป็ น ร้ านค้ า แกลเลอรี ร้ านขายสินค้ าที่ระลึก
งานศิลปะ ร้ านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นย่านถนนคนเดิน
ที่ถกู สร้ างให้ เดินได้ อย่างสะดวก และร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้ เลือกสรร
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักโรงแรม THON HOTEL BRISTOL BERGEN หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

เบอร์ เก้ น - รถไฟเส้ นทางสายโรแมนติคที่สุดในโลก - ฟลอม

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองโวส เมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีทงป่
ั ้ า, เขา, แม่น ้า, ลาธาร
และลานสกีกว้ างในฤดูหนาว เป็ นที่ชื่นชอบของชาวเมืองมาพักผ่อนกันในฤดู
ร้ อน นาคณะนัง่ รถไฟเส้ นทางที่ได้ ชื่อว่าโรแมนติคที่สดุ ในโลก (FLAMSBANA)
แล่นผ่านฟยอร์ ดอันงดงามหลายแห่ง ทิวทัศน์สองข้ างทางของรถไฟสายนี ้เรี ยง
รายไปด้ วยทิวเขา ฟยอร์ ดและน ้าตกใหญ่น้อยที่เกิดจากการละลายของหิมะซึง่
ทิวทัศน์เรี ยกได้ วา่ งดงามเกินคาบรรยายกันเลยทีเดียว มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลาง
ของรถไฟสายโรแมนติกเส้ นนี ้ ตังอยู
้ ่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล
ใกล้ กบั ฟยอร์ ด Aurland นักท่องเที่ยวจะได้ เพลิดเพลินไปกับความงดงามของ
ทิวทัศน์สองข้ างทางตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟยอร์ ดต่างๆแบบลืมเวลา
กันไปเลย เส้ นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ ามหุบเขาและ
แม่น ้า และจะจอดให้ ท่านได้ ถา่ ยภาพกับน ้าตกสวยที่สดุ ในนอร์ เวย์ Kjosfossen
เรี ยกได้ วา่ เป็ นเส้ นทางรถไฟที่โรแมนติคที่สดุ ในโลกจริ งๆ
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Chinese
(194 ก.ม.)
Local
www.thonhotels.no

จันทร์

Buffet
(270 กม.)

Chinese

Thai
www.thonhotels.no

อังคาร
Buffet

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ห้า
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่หก

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านเดินทางสูภ่ มู ิภาคนูรด์ฟยอร์ ดเดน บริ เวณนี ้มีทะเลสาบ หุบเขา และ
ชายฝั่ งฟยอร์ ดมากมาย อีกทังยั
้ งเป็ นแหล่งกาเนิดของม้ าพันธุ์ฟยอร์ ดดิงอีกด้ วย
ภูมิภาคแถบนี ้เป็ นถิ่นอาศัยของชาวไวกิ ้งโบราณจนเข้ าสู่ เมืองโลเอน เมืองรี สอร์
น่ารักริ มฝั่ งฟยอร์ ด สัมผัสความงามสุดโรแมนติก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL STRYN หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ธารนา้ แข็งบริกสเดล - ล่ องเรือฟยอร์ ด – ไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ดสวย
ที่สุดในนอร์ เวย์

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสูห่ มูบ่ ้ านโอลเด็น ที่เก่าแก่มีอายุย้อนหลังไปเมื่อปี ค.ศ. 1759 แหล่ง
เพาะปลูกและฟาร์ มปศุสตั ว์ของชาวนอร์ เวย์ นาท่านสัมผัสกับธารน ้าแข็งบริ กส
ดาล (Glacier) ธารน ้าแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้ วสะสมกันจนหนา 4560 เมตร แล้ วเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้ า ๆ ทาให้ เกิดการสึกกร่ อนลึกลงไป
เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็ นน ้าแข็ง ธารน ้าแข็งที่เคลื่อนตัวไปใน
หุบเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้ วละลายกลายเป็ นลาธาร ธารน ้าแข็งที่ถกู ตัดขาด
และแตกออกไหลลงทะเลเรี ยกว่า “ภูเขาน ้าแข็ง” สีของธารน ้าแข็งมักจะมีสีเขียว
แกมม่วง หรื อ แกมน ้าเงิน) กลาเซียร์ แห่งนี ้มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติ
ยอสเทอดาล นาคณะนัง่ รถ TROLL CAR ที่ออกแบบเป็ นพิเศษสาหรับ
ท่องเที่ยวไปบนถนนสายแคบๆ เพื่อที่จะให้ ท่านได้ สมั ผัสกับธารน ้าแข็งอย่าง
ใกล้ ชิด
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูไ่ กแรงเกอร์ ฟยอร์ ด ล่องเรื อชมฟยอร์ ดที่ได้ ชื่อว่าสวยที่สดุ
ในนอร์ เวย์ จากนักท่องเที่ยวที่ได้ ไปเยือน และบอกเล่าความงดงามของฟยอร์
ดแห่งนี ้ไว้ ซึง่ ท่านจะไม่ผิดหวังกับมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี ้ ผ่านชมน ้าตก
สูงทังเจ็
้ ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึง่ ในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ด
ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ ด
ที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่
งดงามสงบเงียบ ทังน
้ ้าตกอันหลากหลายที่กระเซ็นละอองน ้าจากเทือกเขาสูง
ใหญ่ลงสูเ่ บื ้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ ที่สะท้ อนแสงอันแวววาวตระการตา
ตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับตันสนอันยิ่งใหญ่เหนือคาบรรยายยิ่งนัก นา
ท่านบันทึกภาพจากจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ในไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ด (Flydalsjvvet)
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL STRYN หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ลิลเลียแฮมเมอร์ - กรุงออสโล - ช้ อปปิ ้ งถนนคาร์ ล โจฮันเกท

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองลิลเลียแฮมเมอร์ ดินแดนอันท้ าทายของนักสกี Cross Country
Ski มีอยู่ถึง 5 แห่งรวมระยะทางกว่า 2,000 ก.ม. คอยต้ อนรับนักสกีจากทัว่ ทุก
มุมโลก จากนัน้ เดิน ทางเข้ าสู่เมืองอุ๊ตต้ า (Otta) ในเขตอุ๊ป แลนด์ (Oppland)
เปรี ยบเสมือนเมืองหน้ าด่านก่อนเข้ าสู่ภูมิภาคฟอย์ดแห่งนอร์ เวย์ อิสระให้ ท่าน
เดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองที่แสนบริ สุทธิ์ บริ เวณถนนย่านใจกลางเมืองที่
เรี ยกว่า Storgata เป็ นย่านถนนคนเดินภายในตัวเมืองที่เต็มไปด้ วยอาคารไม้ ที่มี
เอกลั ก ษณ์ ภั ต ตาคาร และร้ านค้ าสไตล์ บู ติ ค อยู่ ม ากมาย อิ ส ระให้ ท่ า น
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Local
(200 กม.)

Local
www.facingfjords.no

พุธ

Buffet

Local

Local
www.facingfjords.no

พฤหัสบดี
Buffet

Chinese

บ่าย

รถโค้ ชนาคณะออกเดินทางกลับสู่กรุ งออสโล เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งออสโลฟยอร์ ด
เขตท่าเรื อคึกคักไปด้ วยผู้คนและนักท่องเที่ยวอิสระให้ ท่านได้ เดิ นเที่ยวย่านถนน
คนเดินคาร์ ลโจฮันเกท แหล่งช้ อปปิ ้งที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของนอร์ เวย์ เป็ นแหล่งทัง้
ย่านช้ อปปิ ้งและแหล่งพบปะของนัก ท่องเที่ ย วจากทั่วโลกที่ มาเยื อนนอร์ เวย์
ตังอยู
้ ่กลางกรุ งออสโล มีสินค้ าทุกสิ่งอย่างให้ ได้ เลือกช้ อป ของฝากของขวัญที่
น่าซื ้อก็คือ ผลิตภัณฑ์ จากขนสัตว์ น ้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก
เช่น เรื อไวกิ ้ง หรื อตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื ้นบ้ านของนอร์ เวย์ เครื่ องครัว พวงกุญแจ
เป็ นต้ น สินค้ าและ ของที่ระลึกต่างๆ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก THON HOTELS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

19.00 น.

วันที่เจ็ด

เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ

08.00 น.
10.00 น.
14.15 น.

วันที่แปด

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

Chinese
www.thonhotels.no

ศุกร์

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

เสาร์

06.15 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
PERIOD

5-12 พ.ค. 2561
19-26 พ.ค. 2561
2-9 มิ.ย. 2561
8-15 ก.ค. 2561
21-28 ก.ค. 2561
22-29 ก.ค. 2561
26 ก.ค.-2 ส.ค. 2561
4-12 ส.ค. 2561

ค่ าทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

78,000.80,000.-

71,000.72,000.-

88,000.-

79,900.-






DBL SGL
USED

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

63,000.- 11,000.64,000.- 11,000.-

5,000.5,000.-

-22,500 / -17,500
-22,500 / -17,500

70,900.- 12,000.-

6,000.-

-29,000 / -23,000

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ นอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บ.เอ ดับเบิ ้ลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง
4/7

ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :

ทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ น
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่
จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ ในโปรแกรมไม่ เอือ้ อานวยต่ อบุคคลดังต่ อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรม
ทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่
บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอ
วีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่
อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกัน
ทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับ
การพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการ
ยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
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อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. เอ ดับเบิ ้ลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะ
คานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการ
หลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบิน
ไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีทตี่ วั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระ
เงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั
เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบิน
เท่านัน้
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มเี ตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ
หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการ
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เดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่ าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยก
กระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทาการ)

ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุม่ แชงเก้ น จะเริ่ มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้ อมูล
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิ ้วมือ 10 นิ ้ว ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริ กซ์ ซึง่ ข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ ในระบบ
ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับวีซา่ VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซา่ ด้ วยตัวเองตามเวลานัดหมาย
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลในครอบครัว และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ อง
อัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั หรื อสเตทเม้ นท์ในกรณีที่ไม่ได้ อพั เดทสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรื อมีเดือนใดเดือนหนึง่ ขาดหายไป ควร
เลือกเล่มที่มกี ารเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ อง
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ออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรือ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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