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BBBIIIGGG   PPPRRROOO   666   

“““NNNOOORRRWWWAAAYYY   888   DDDAAAYYYSSS””” 
วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล เสาร์ 
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป
ทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, 
การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้
นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ีสอง เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - ฮาลิงดาลประตูสู่ดินแดนฟยอร์ด อาทติย์ 
00.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG954  
07.25 น. คณะถงึกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับ

สมัภาระแล้ว น าท่านเท่ียวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 น าคณะชม
อทุยานฟร็อกเนอร์ สถานท่ีจัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลกั
รูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยส าริดและทองแดง ผลงาน
ทัง้หมดเป็นของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรช่ือดงั ซึ่งท่ีน่ีมีปฎิมากรรม
มากกวา่ 200 ชิน้ให้ได้ชม โดยผลงานชิน้เอกเป็นเสากลางอทุยานซึง่มีควมสงูถึง
17 เมตร ช่ือ Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับวัฎจักรชีวิต
มนุษย์ ลกัษณะของเสาโมโนลิท เป็นรูปคนจ านวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บน
เสาใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี จากหินแกรนิตเพียงแท่งเดียว และยงัมีรูปหลอ่ส าริด 
ช่ือ Angry Littleboy อันโด่งดังไม่แพ้กัน แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชม
ท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุวา่ 100 
ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง น าท่านถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera 
House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลให้เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังด้านตัวเมืองออสโล อิสระให้
ท่านเดินเล่นย่าน Aker Brygge ในอดีตกว่าร้อยปีมาแล้ว เคยเป็นท่าเรือท่ีใหญ่
ท่ีสดุแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจบุนัมีการปรับปรุงเป็นแหลง่รวมความบนัเทิงยอด
นิยมท่ีครบครัน รวมทัง้เป็นย่านท่ีอยู่อาศยัของชาวไฮโซออสโล มีบ้านเรือนหรู 
และร้านค้าทันสมยัมากมาย เป็นแหล่งรวมความบันเทิงยามราตรี มีผับ บาร์ 
ร้านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ชิลๆ มากมายนอกจากนีย้ังมี โรงหนัง โรงละครโอเปร่า
รวมถึงห้างสรรพสินค้า เหมาะส าหรับการพักผ่อนเพลิดเพลินยามค่าใน
บรรยากาศแสง สี เสียงท่ีสดุฟินน์ มีการแสดงเปิดหมวก มีนกัดนตรีข้างถนนร้อง
เพลงเพราะๆให้ฟัง ย่านนีข้องออสโลสามารถ ดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้มากกว่า 10
ล้านคนตอ่ปีเลยทีเดียว 
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฮาลิงดาล อนัแสนโรแมนติคในหบุเขาปากประตสููด่ินแดน 

ฟยอร์ดและยงัเป็นหนึง่ในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภมูิภาคของฟยอร์
ดนอร์เวย์ 

(194 ก.ม.)  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม THON HOTEL HALLINGDAL  หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.thonhotels.no  

วันท่ีสาม เบอร์เก้น - อาคารไม้เก่าแก่สุดคลาสสิกที่งดงามที่สุดในโลก จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. รถโค้ชน าท่านเดินทางสูเ่บอร์เก้น เมืองท่าแห่งนอร์เวย์ตะวนัตกเมืองท่ีได้ช่ือวา่

เป็นประตสููฟ่ยอร์ด ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายกุวา่ 1,000 ปี 
ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู่ 225,000 คน สถานท่ีสวยงามท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการ
บนัทกึภาพมากท่ีสดุ  

(270 กม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เท่ียวชมเมืองเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าท่ี

ส าคญัของนอร์เวย์มาตัง้แต่คริสศตวรรษท่ี 13 เมืองนีล้้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ด
ลูก มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร เท่ียวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นท่ีตัง้ของ Fish 
Market และ Bryggen ถ่ายรูปกัยอาคารไม้เก่าแก่สุดคลาสสิก 61 หลังแห่ง
เมืองเบอร์เกนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเรือนแถวท่ีงดงามท่ีสุดในโลกและยัง
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกด้วย อาคารไม้แห่งนีต้ัง้อยู่
ท่ีเมืองเบอร์เกนเมืองท่าเก่าแก่อายเุกือบพนัปี เรือนแถวเหล่านีล้กัษณะเป็นห้อง
แถวสงู 3 ชัน้สร้างด้วยไม้ มีทัง้สีขาว แดง เหลือง และเขียว หน้าจัว่ของเรือนทุก
หลงัทถกูตกแตง่ด้วยไม้ แกะสลกัเป็นรูปหวักวาง ตวัแคปริคอน ม้ามงักร และรูป
ตุ๊ กตาต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือนไม้แห่งนี ้ปัจจุบันเรือนไม้มรดกโลก
เหลา่นีย้งัใช้ท าประโยชน์อยู่โดยจดัเป็น ร้านค้า แกลเลอรี ร้านขายสินค้าท่ีระลกึ 
งานศิลปะ ร้านอาหาร และพิพิธภณัฑ์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน 
ท่ีถกูสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม THON HOTEL BRISTOL BERGEN  หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.thonhotels.no  

วันท่ีส่ี เบอร์เก้น - รถไฟเส้นทางสายโรแมนตคิที่สุดในโลก - ฟลอม อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโวส เมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีมีทัง้ป่า, เขา, แมน่ า้, ล าธาร 

และลานสกีกว้างในฤดหูนาว เป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเมืองมาพกัผ่อนกนัในฤดู
ร้อน น าคณะนัง่รถไฟเส้นทางท่ีได้ช่ือวา่โรแมนติคท่ีสดุในโลก (FLAMSBANA) 
แลน่ผ่านฟยอร์ดอนังดงามหลายแห่ง ทิวทศัน์สองข้างทางของรถไฟสายนีเ้รียง
รายไปด้วยทิวเขา ฟยอร์ดและน า้ตกใหญ่น้อยท่ีเกิดจากการละลายของหิมะซึง่
ทิวทศัน์เรียกได้วา่งดงามเกินค าบรรยายกนัเลยทีเดียว มีร์ดาลเป็นศนูย์กลาง
ของรถไฟสายโรแมนติกเส้นนี ้ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล
ใกล้กบัฟยอร์ด Aurland นกัท่องเท่ียวจะได้เพลิดเพลินไปกบัความงดงามของ
ทิวทศัน์สองข้างทางตลอดจนภมูิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดตา่งๆแบบลืมเวลา
กนัไปเลย เส้นทางรถไฟจะผา่นอโุมงค์, ลอดภเูขา, สะพานข้ามหบุเขาและ
แมน่ า้ และจะจอดให้ท่านได้ถา่ยภาพกบัน า้ตกสวยท่ีสดุในนอร์เวย์ Kjosfossen 
เรียกได้วา่เป็นเส้นทางรถไฟท่ีโรแมนติคท่ีสดุในโลกจริงๆ 

 
 

http://www.thonhotels.no/
http://media.tellus.no/images/?d=1&p=4729&t=1&.jpg
http://www.thonhotels.no/
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. พาท่านเดินทางสูภ่มูิภาคนรูด์ฟยอร์ดเดน บริเวณนีม้ีทะเลสาบ หบุเขา และ

ชายฝ่ังฟยอร์ดมากมาย อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ก าเนิดของม้าพนัธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย 
ภมูิภาคแถบนีเ้ป็นถ่ินอาศยัของชาวไวกิง้โบราณจนเข้าสู ่เมืองโลเอน เมืองรีสอร์
น่ารักริมฝ่ังฟยอร์ด สมัผสัความงามสดุโรแมนติก 

(200 กม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั  HOTEL STRYN  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.facingfjords.no  
วันท่ีห้า ธารน า้แข็งบริกสเดล - ล่องเรือฟยอร์ด – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดสวย

ที่สุดในนอร์เวย์ 
พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูห่มูบ้่านโอลเดน็ ท่ีเก่าแก่มีอายยุ้อนหลงัไปเมื่อปี ค.ศ. 1759 แหลง่

เพาะปลกูและฟาร์มปศสุตัว์ของชาวนอร์เวย์ น าท่านสมัผสักบัธารน า้แข็งบริกส
ดาล (Glacier) ธารน า้แข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกนัจนหนา 45-
60 เมตร แล้วเกิดการเคลื่อนตวัลงมาอย่างช้า ๆ ท าให้เกิดการสกึกร่อนลกึลงไป
เพราะความหนกัของหิมะท่ีสะสมกนัจนเป็นน า้แข็ง ธารน า้แข็งท่ีเคลื่อนตวัไปใน
หบุเขาก็จะคอ่ย ๆ แตกออกแล้วละลายกลายเป็นล าธาร ธารน า้แข็งท่ีถกูตดัขาด
และแตกออกไหลลงทะเลเรียกวา่ “ภเูขาน า้แข็ง” สีของธารน า้แข็งมกัจะมีสีเขียว
แกมมว่ง หรือ แกมน า้เงิน) กลาเซียร์แห่งนีม้ีอาณาเขตติดกบัอทุยานแห่งชาติ
ยอสเทอดาล น าคณะนัง่รถ TROLL CAR ท่ีออกแบบเป็นพิเศษส าหรับ
ท่องเท่ียวไปบนถนนสายแคบๆ เพ่ือท่ีจะให้ท่านได้สมัผสักบัธารน า้แข็งอย่าง
ใกล้ชิด 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. น าท่านเดินทางเข้าสูไ่กแรงเกอร์ฟยอร์ด ลอ่งเรือชมฟยอร์ดท่ีได้ช่ือวา่สวยท่ีสดุ

ในนอร์เวย์ จากนกัท่องเท่ียวท่ีได้ไปเยือน และบอกเลา่ความงดงามของฟยอร์
ดแห่งนีไ้ว้ ซึง่ท่านจะไมผิ่ดหวงักบัมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี ้ ผ่านชมน า้ตก
สงูทัง้เจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึง่ในเอกลกัษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด 
ตลอดเส้นทางท่านจะได้ช่ืนชมกบัแหลง่ฟยอร์ด ท่ีมีธรรมชาติของขนุเขาท่ี
งดงามสงบเงียบ ทัง้น า้ตกอนัหลากหลายท่ีกระเซน็ละอองน า้จากเทือกเขาสงู
ใหญ่ลงสูเ่บือ้งลา่ง ตลอดจนแหลง่กลาเซียร์ท่ีสะท้อนแสงอนัแวววาวตระการตา
ตดักบัทะเลสาบสีฟ้าออ่นสลบักบัตนัสนอนัย่ิงใหญ่เหนือค าบรรยายย่ิงนกั น า
ท่านบนัทกึภาพจากจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุในไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (Flydalsjvvet) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั  HOTEL STRYN  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.facingfjords.no  
วันท่ีหก ลิลเลียแฮมเมอร์ - กรุงออสโล - ช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกท พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองลิลเลียแฮมเมอร์ ดินแดนอนัท้าทายของนักสกี Cross Country 

Ski มีอยู่ถึง 5 แห่งรวมระยะทางกว่า 2,000 ก.ม. คอยต้อนรับนักสกีจากทัว่ทุก
มุมโลก จากนัน้เดินทางเข้าสู่เมืองอุ๊ตต้า (Otta) ในเขตอุ๊ปแลนด์ (Oppland)  
เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่ภูมิภาคฟอย์ดแห่งนอร์เวย์ อิสระให้ท่าน
เดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองท่ีแสนบริสุทธ์ิ บริเวณถนนย่านใจกลางเมืองท่ี
เรียกวา่ Storgata เป็นย่านถนนคนเดินภายในตวัเมืองท่ีเตม็ไปด้วยอาคารไม้ท่ีมี
เอกลักษณ์  ภัตตาคาร และร้านค้าสไตล์บูติคอยู่มากมาย อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ และถ่ายภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.facingfjords.no/
http://www.facingfjords.no/
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บ่าย รถโค้ชน าคณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโล เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังออสโลฟยอร์ด 
เขตท่าเรือคกึคกัไปด้วยผู้คนและนกัท่องเท่ียวอิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวย่านถนน
คนเดินคาร์ลโจฮนัเกท แหล่งช้อปปิ้งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทัง้
ย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ีมาเยือนนอร์เวย์
ตัง้อยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวญัท่ี
น่าซือ้ก็คือ ผลิตภณัฑ์จากขนสตัว์ น า้มนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลึก 
เช่น เรือไวกิง้ หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพืน้บ้านของนอร์เวย์ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ 
เป็นต้น สินค้าและ ของท่ีระลกึตา่งๆ  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าคณะพกั  THON HOTELS   หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thonhotels.no 
วันท่ีเจ็ด เดนิทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
14.15 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG955  
วันท่ีแปด เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
06.15 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

5-12 พ.ค. 2561 78,000.- 71,000.- 63,000.- 11,000.- 5,000.- -22,500 / -17,500 19-26 พ.ค. 2561 
2-9 มิ.ย. 2561 80,000.- 72,000.- 64,000.- 11,000.- 5,000.- -22,500 / -17,500 
8-15 ก.ค. 2561 

88,000.- 79,900.- 70,900.- 12,000.- 6,000.- -29,000 / -23,000 
21-28 ก.ค. 2561 
22-29 ก.ค. 2561 

26 ก.ค.-2 ส.ค. 2561 
4-12 ส.ค. 2561 

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ที่ระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่
จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ.เอ ดบัเบิล้ย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจอง

http://www.thonhotels.no/
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ทวัร์ 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่

เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหาร

และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่
จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ี
เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรม
ทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอ

วีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไม่
อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับ
การพิจารณาอนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวซีา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การ
ยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
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อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บ. เอ ดบัเบิล้ย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะ
ค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยี

คา่ใช้จา่ย  
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระ
เงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บั
เง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบิน
เทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพกั 1 

ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ 
หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการ
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เดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น 
เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในชว่งวนั
เดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยก
กระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของเอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ ประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1155  วัน (ไม่รวมวันท าการ)วัน (ไม่รวมวันท าการ)  
ตัง้แตว่นัท่ี ตัง้แตว่นัท่ี 1144  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555566  เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู 
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา่ ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา่   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ VVIISS  เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี   ผู้สมคัรทกุทา่นจึงต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมายผู้สมคัรทกุทา่นจึงต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย   

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกคา่ใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัว  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้อง
อพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัหรือสเตทเม้นท์ในกรณีที่ไมไ่ด้อพัเดทสมดุอยา่งตอ่เนื่องทกุเดือนหรือมเีดอืนใดเดือนหนึง่ขาดหายไป ควร
เลอืกเลม่ที่มกีารเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้อง
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ออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 
 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษ   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ทีว่า่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


