ดูแสงเหนือเมืองทรอมโซ่ตอนเหนือของนอร์เวย์ฅ
โคเปนเฮเก้น-ท่าเรือนูฮาว-พระราชวังอมาเรียนเบิร์ก-ถนนช้อปปิ้ง-ล่องเรือ DFDS พักบนเรือสาราญ-ออสโล
ไกโล่-ฟลัม-ล่องเรือ Sognefjord-ดาวอส-เบอร์เก้น-นั่งเครื่องบินภายในสู่เมืองทรอมโซ่

ล่าแสงเหนือ (Aurora light)
กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินอิมิเรต์แอร์ไลน์ (EK)
เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่าน
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ - โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย เที่ยวบินที่ EK385 / EK015
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ *.*.*.
12.20 น.
(เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศเดนมาร์ค กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็น
ทีต่ ั้งพระราชวังหลวงในพระราชวงศ์เดนมาร์ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่าน ชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน ดินแดนแห่งสมญานาม นครแห่งเทพนิยาย และถ่ายรูปบริเวณ
พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีและราชวงศ์
เดนมาร์ค ชมบริเวณพระราชวังคริสเตียนบอร์ก (CHRISTIANBORG PALACE) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นที่ทาการ
รัฐสภา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ชมน้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ต้นตานานของอาณาจักรเดนมาร์ค มีนิทานเล่ากันว่าราชินี
เกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้า เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คในทุกวันนี้
ชมรูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของ
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์คที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ค่า
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน
ที่พัก
SCANDIC SYDHAVNEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) - DFDS - ออสโล (นอร์เวย์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านเลือกซื้อช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายของเดนมาร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผ้าห่มขนเป็ด
คุณภาพสูงของเดนมาร์ค สินค้าตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ไก๋อันเป็นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามินบารุงผิว
วิตามินเอมิดีน (IMEDEEN) ณ บริเวณ ถนนสายช้อปปิ้ง STROGET ที่ยาวที่สุดในยุโรป
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือสาราญขนาดใหญ่
DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอานวยความ
สะดวกด้วยสิ่งอานวยความสะดวกนานาชนิด
เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับ
การเลือกชมสินค้าปลอดภาษี เรือสาราญลานี้
จะล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก
ผ่าน OSLO FJORD ที่เป็นส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ค่า
รับประทานอาหารค่าแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 ดริงค์ (เบียร์ หรือ ไวน์ หรือ
ซอฟท์ดริงค์) ณ ห้องอาหารบนเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติกและจากทะเล
วันที่สี่ของการดินทาง
ออสโล - ไกโล่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
......... น.
เรือเทียบท่า เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ (OSLO) ที่ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างการ
เดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของท้องทุ่งหญ้าอันเขียวขจี
นาชมกรุงออสโล นครที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืออานาจ ผ่านชมนาเนียบรัฐบาล
พระบรมมหาราชวังของกษัตริย์นอร์เวย์… นาท่านถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE…
นาท่านชมศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่
ตั้งอยู่ริมแม่น้ารายล้อมไปด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด …
อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่
ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
จากนั้นนาเดินทางสู่เมืองไกโล่ (GEILO) (222 กม.) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมือง
เกโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสาหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี
ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา
กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก
HIGHLAND LODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง
ไกโล่ - ฟลัม - ล่องฟยอร์ด - เบอร์เก้น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (120 กม.) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอร
เวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้าแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้าแข็ง
อยู่ เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็น
อย่างมาก ซึง่ ตัง้ อยูป่ ลายสุดของฟยอร์ด เป็นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของนอร์เวย์ ตัง้ อยู่รมิ ชายฝัง่ ของ
ซองฟยอร์ด (SOGNE FJORD)

จากนั้นนาท่าน ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (SOGNEFJORD) ที่ได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD และนับได้ว่า
เป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชม ความงามทาง
ธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ เนียรอยฟยอร์ด
(NAEROYFJORD) เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด
(AURLANDSFJORD) เป็นฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ดเป็นสาขา
ของ SONGNEFJORD ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดของ
นอรเวย์ โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ด ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟยอร์ดที่อยู่ห่างไกลที่สุด และสวยงามทีสุดในฟ
ยอร์ดสาขาของ SOGNEFJORD อีกทั้งยังเป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในนอรเวย์อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) (71 กม.)...เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา
ประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (BERGEN) (106 กม.)...เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวง
เก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก้ด้วย เป็นเมืองใหญ่อันดันสองของประเทศและเป็นเมืองท่าสาคัญทางชายทะเลตะวันตก
เฉียงใต้ของนอร์เวย์
นาท่านชมเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) (147 กม.) เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเก่าแก่แห่ง
ฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ด้วย เป็นเมืองใหญ่อันดันสองของประเทศและเป็นเมืองท่าสาคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียง
ใต้ของนอร์เวย์ ..ชมเมืองเบอร์เก้น ย่านเมืองเก่าชาวประมง ท่าเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนย์กลางการขุด
เจาะน้ามันของประเทศด้วย
..ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) หรือย่านเมืองเก่าของเบอร์เก้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก
หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปริคอน หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ
อาคารบริกเกนถึง 61 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ....
อิสระมีเวลาให้ท่านเลือกเดินเล่น ซื้อของฝาก ของที่ระลึกบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซึ่งมีทั้งย่านตลาดปลา
ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ งานศิลปะ ฯลฯ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก
AUGUSTIN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
เบอร์เก้น - ทรอมโซ – ชมแสงเหนือ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าตามอิสระ
…….. น.
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน..........เที่ยงบินที่ ..........
…….. น.
(เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองทรอมโซ (TROMSO) ประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองและเทศบาลในทรมส์เคาน์ตี ประเทศ
นอร์เวย์ เป็นเมืองท่าทางทะเลบนเกาะขนาดเล็กระหว่างเกาะควาลอยกับผืนแผ่นดินใหญ่ มีประชากรมากเป็น

อันดับ 7 ของนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทาจากไม้จานวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1789 มีวิหารอาร์กติก (ARCTIC CATHEDRAL) วิหารสมัยใหม่ที่สร้างในปี ค.ศ. 1965 ที่เป็นจุดสังเกต
ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
*.*.*. ตามล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT *.*.*.
ที่พัก
THON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันเจ็ดของการเดินทาง
ทรอมโซ - ออสโล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระกับการเดินเล่นชมความสวยงามและช้อปปิ้งสินค้า ณ เมืองทรอมโซ ตามอัธยาศัย
…….. น.
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอรเวย์ โดยสายการบิน..........เที่ยวบินที่ ..........
…….. น.
(เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอรเวย์ นครหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ก เจ้าของฉายาสวรรค์
แห่งเมืองท่า ซึ่งมีผู้แต่งเพลง WONDERFUL COPENHAGEN ให้คนรู้จักกันทั่วโลก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก
SCANDIC HVIDOVRE หรือเทียบเท่า
วันแปดของการเดินทาง
ออสโล - ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*. นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
14.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินอิมิเรต์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK160/EK384
วันเก้าของการเดินทาง
ประเทศไทย
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.
12.05 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

**********
อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

12-20 ต.ค. / 1 – 9 พ.ย.

29 พ.ย.-7 ธ.ค. // 4-12 ธ.ค.

25 ธ.ค. – 2 ม.ค.
28 ธ.ค. – 5 ม.ค.

เด็กตา่ กว่า 12
ผูใ้ หญ่
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

78,888.-

15,000.-

88,888.-

18,000.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง
2. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศ (เบอร์เก้น-ทรอมโซ-ออสโล
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม
โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) อาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการ
แยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ าํ ่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบนํา้ ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ
ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สาม
รถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้
3. สําหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํา่ กว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย
เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตาํ ่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์
-ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม. / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ...
9. SERVICE CHARGE 70 EURO / PAX
10. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได้
กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระม ัดจําท ัวร์ ท่านละ 30,000 บาท
ิ ธิท
ภายใน 3 ว ันน ับจากว ันจอง มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะขอร ับลูกค้ารายต่อไป
ชําระงวดสุดท้าย 15 ว ัน ก่อนเดินทาง

เงือ
่ นไขการสํารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การจ ัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
ั
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นสญญาการเดิ
นทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า
หมายเหตุ
ั ท
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อ ันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสยที
่ าง บริษ ัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การน ัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้ หรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
้ น ังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทงในกรณี
ั้
ทท
ี่ า
่ นจะใชห
ํ ้ เงิน)
เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษ ัทฯ จะแจ้งให้ทา
่ นทราบล่วงหน้า
20.- ว ันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมท ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับเงือ
- เมือ
่ ท่านทําการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว ในกรณีทล
ี่ ูกค้า
ต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯจะไม่ขอร ับผิดชอบ
้ า่ ยใดๆ ทงสิ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
้ น
ค่าใชจ
ั้ น
่ นแปลงได้ ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว
และเหตุสด
ุ วิสยต่
่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ ม
เดินทางเป็นสําค ัญ….
เงือ
่ นไขการยกเลิก

 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกรณี มากกว่า 1 เดือนก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ
3,000 บาท
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี 1-29 ว ัน ก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท ัวร์เต็มจํานวน
ตามราคาท ัวร์
( หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบ ัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวต
ิ จะต้องมีใบร ับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษท
ั ระบุขอ
้ ความ
้
้
บางอย่างในนนด้
ั้ วย เพือ
่ จะได้ยน
ื ย ันก ับสายการบินและต ัวแทนบริษ ัททีต
่ า
่ งประเทศ (ทงนี
ั้ ขน
ึ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการ
บินและบริษ ัทต่างประเทศ)

่
เงือ
่ นไขวีซา
่ จากสถานทูตนนๆ
่ และค่า
- กรณีผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการอนุม ัติวซ
ี า
ั้ ทางบริษ ัทจะไม่มก
ี ารคืนค่าธรรมเนียมวีซา
ิ้
บริษ ัททีร่ ะบุในรายการท ัวร์ไว้แล้ว ใดๆทงส
ั้ น
- หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชําระค่าม ัดจําท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านต ัวแทนของ
บริษ ัทหรือชําระโดยตรงก ับทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆของ
บริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงหมด
ั้
หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชําระค่าม ัดจําท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านต ัวแทนของบริษ ัทหรือ
ชําระโดยตรงก ับทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆของบริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว้
ทงหมด
ั้

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกําหนด
เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี า่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉุกเฉินได ้ (นํ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง
Long leg ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน
(ผู ้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ
ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
ั ทีท
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้า
เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท ี่
ท่านจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่
ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
 กรณีทรัพย์สน
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ น
ดุลพินจ
ิ ของสถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของ
บริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชําระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คําร ้องใหม่ก็ต ้อง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ
 หากสถานทูตมีการสุม
ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯเป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ
ของทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทําการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
สภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รก
ั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง
หรือถือว่ามากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทาง
เป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตํ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ
ก่อนจองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุป
ร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์
นัน
้ ๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และ
ชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทัง้ หมด
ํ หร ับท่านผูม
ข้อความซงึ่ ถือเป็นสาระสา
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนํ าสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ัก
อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุด
ในการเดิน ทาง ทั ง้ นี้ ท างบริษั ทฯ ไม่ ส ามารถรั บ ผิด ชอบในอุ บั ต ิเ หตุ ห รื อ ความเสีย หายที่เ กิด จากโรงแรมที่ พั ก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน,
สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
สถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต ้องแสดงเหตุผล เนือ
่ งจากเป็ นสิทธิ
พิเ ศษทางการทูต ) ซึง่ อยู่เหนือ การควบคุมของบริษัท ฯ หมายรวมถึงในระหว่า งการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ
ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้า
ประเทศ เนือ
่ งมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ
พืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียด
ด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจํ าเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้า ทัง้ นีก
้ ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มี
เกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ ําพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้
่ สวีเดน
เอกสารประกอบการการยืน
่ วีซา
ั้ 8) *** ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
่ เดีย
่ น ับจากว ันยืน
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
ี า
่
ประมาณ 15 ว ันทําการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนําสง
่ เข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการ
เป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
อนุม ัติวซ
ี า
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งาน
เหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชาํ รุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามา
ประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6
ี นตํ
เดือน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชข
ั้ า่ 100,000.-โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหาก
บัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และ
่ -นามสกุลภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ชือ
้ 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 ทีม
่ ส
ี ายเลือด
เดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร
ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน
่
้คํ
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
่ สถานทูตทีย
แทนชือ
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู่
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
่ สถานทูตทีย
แทนชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สําเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตํา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทําไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทําจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
-กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรที่
สถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

