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2255  ธ.ค. ธ.ค. 6622  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่ เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่ เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

2266  ธ.ค. ธ.ค. 6622  กรุงกรุงโคเปนเฮเก้โคเปนเฮเก้น น (เดนมาร์ก) (เดนมาร์ก) --  เที่ยวชมเมอืง เที่ยวชมเมอืง --  ลติเติลเมอร์เมดลติเติลเมอร์เมด  --  พระราชวังอมาพระราชวังอมา
เลียนบอร์กเลียนบอร์ก  --  ปราสาทโรเซนบอร์ก ปราสาทโรเซนบอร์ก --  ล่องเรือส าราญ ล่องเรือส าราญ   DDFFDDSS  ((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))  

เสาร์เสาร์  

00.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  
TG950 

 

06.35 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของ
ศลุกากร แล้ว รถโค้ชน าคณะไปชมเดอะลติเติล้เมอร์เมด รูปปัน้เงือกน้อยสร้างด้วยส าริด 
นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุด
ท่องเที่ยวส าคญัแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึน้โดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ ว่าจ้างได้รับ
อิทธิพลจากนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปัน้แล้วเสร็จถกูน าไปแสดงในปี 
ค.ศ. 1913 จากนัน้ไปชมน า้พุเกฟิออน เทพธิดาผู้ เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซี
แลนด์ขึน้มา เที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตีฮ้อลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคาร
บ้านเรือนตัง้แต่ยคุคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนกุทิโวลี สวนสนกุ
ที่เก่าแก่ตัง้แตปี่ 1843 ได้รับการยกยอ่งให้เป็นแหลง่บนัเทิงที่เก่าแก่ที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 
น าท่านชมพระราชวงัอมาเลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที่ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์
แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจ าอยู่ในแต่ละจุด จากนัน้ไปชม
ปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดชัต์ – เรอเนสซองส์ อายเุก่าแก่กว่า 400 ปี น า
ชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บเคร่ืองประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตัง้แต่ปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เคร่ืองประดบัที่ท าจากเพชรและอญัมณีต่างๆ ของ
แตล่ะราชวงศ์ นบัเป็นสมบตัิล า้คา่ของประเทศเดนมาร์ก 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมเมืองหรือช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พร่ังพร้อมไปด้วยร้าน
ขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋า
ส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทา่น) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ Local 
 น าคณะพกับนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

(Overnight Cruise)  / ห้องพกัคู ่แบบ SEASIDE CABIN 
www.dfdsseaways.com 

2277  ธ.ค. ธ.ค. 6622  เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) --  ฟลอมฟลอม    อาทติย์อาทติย์  
07.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธ์ิบนชัน้ดาดฟ้าของเรือระหว่าง

เส้นทางเรือส าราญ ผ่านออสโลฟยอร์ดท่ีงดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทาน
อาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนท่ีภตัตาคารบนเรือส าราญ 

Buffet 

http://www.dfdsseaways.com/
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09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับน าท่าน
เท่ียวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ใน
ยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมท่ี
แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิน้รนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงาน
ประติมากรช่ือดงั กสุตาฟ วิเกอแลนด์   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทท่ีมี

ความส าคญัในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็น
วิวทิว ทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหุบเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมืองฟลอม 
ใกล้กบั ฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภมูิทศัน์งดงามสดุสายตา 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าพกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.fretheimhotel.no  
2288  ธ.ค. ธ.ค. 6622  ฟลอม ฟลอม --  รถไฟสายโรแมนติก รถไฟสายโรแมนติก FFllaammssbbaannaa  --  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  ชมวิวยอดเขาฟลอยชมวิวยอดเขาฟลอย

เอ่นเอ่น  
จันทร์จันทร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะนัง่รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูม่ีร์ดาลเพียง 

55 นาที มีร์ดาลเป็นศนูย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร 
เหนือระดบัน า้ทะเลใกล้กบัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภมูิทศัน์งดงามสดุสายตา ท่ีคณุจะ
ได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งปก
คลมุเหนือพืน้ดิน ภาพของหิมะท่ีปกคลมุอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่าน
อโุมงค์, ลอดภเูขา, สะพานข้ามหบุเขาและแมน่ า้ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกบั
น า้ตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดใูบไม้ผลิจนถงึฤดรู้อน ตลอดจนภมูิทศัน์อนั
งดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยู่มากมาย 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. รถโค้ชรอรับทา่นแล้วเดินทางสูเ่บอร์เก้น เมืองใหญ่อนัดบัสองได้รับยกยอ่งวา่เป็น "เมือง

แหง่วฒันธรรม" และเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีง ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือน
เก่าแก่อายกุวา่ 1,000 ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 คน สถานท่ีสวยงามที่ได้
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับ
การบนัทกึภาพมากที่สดุ เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันท่ีแสนนา่รัก 
เป็นเมืองทา่ที่ส าคญัของนอร์เวย์มาตัง้แตค่ริสศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้้อมรอบด้วยภเูขาถึง
เจ็ดลกู มีทา่เรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตัง้ของ Fish Market 
และ Bryggen ที่ยงัคงอนรัุกษ์อาคารไม้ทีม่ีอายเุกือบ 300 ปี ซึง่เป็นตวัอยา่งการก่อสร้าง
ที่โดดเดน่ จนได้รับการจดทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก (Unesco) น า
คณะนัง่รถรางขึน้สูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล เพื่อให้
ทา่นได้ชมวิวทวิทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศทีง่ดงามไมค่วรพลาด 

 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพัก  RADISSON BLU BERGEN HOTEL   ห รือเทียบ เท่ าในระดับ

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

2299  ธ.ค. ธ.ค. 6622  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  โวส โวส --  ฟลอม ฟลอม --  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด --  กู๊ดวาเก้น กู๊ดวาเก้น --  เกโล่เกโล่  อังคารอังคาร  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. รถโค้ชน าคณะเดินทางสูเ่มืองโวส (Voss) ในเขตภมูิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ 

มหศัจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดท่ีูแตกตา่ง เส้นทางท่องเท่ียวอนัดบัหนึง่
จากฟลอมส์บานาสูซ่องน์ฟยอร์ด น าคณะลอ่งเรือชมซองน์ฟยอร์ดท่ีสวยงามท่ีสดุ
ในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อหลายล้าน
ปีก่อน (ลอ่งเรือ 2 ชัว่โมง) สูเ่มืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรับเดินทางสูเ่มืองเกโล ่(Geilo) 
ในเขตภมูิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ของล า
ธารท่ีกดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมูบ้่าน ชนบท สูเ่มืองท่ีมีประชากร
อาศยัอยู่เพียง 2,000 คน แตม่ีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหลก็, โลหะอยู่เป็น

 

 

http://www.fretheimhotel.no/
http://media.tellus.no/images/?d=1&p=4729&t=1&.jpg
http://www.radissonblu.com/
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จ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนืออีกด้วย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. รถโค้ชรอรับเดินทางสู่เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอด

เส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ 
ผ่านหมู่บ้าน ชนบท สู่เมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่เพียง 2 ,000 คน แต่มีทรัพยากร
ทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในด้าน
ศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนืออีกด้วย 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.bardola.no  

3300  ธ.ค. ธ.ค. 6622  เกโล่ เกโล่ --  กรุงออสโล กรุงออสโล ––  พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ ––  ช้อช้อปป้ิงถปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกทนนคาร์ล โจฮันเกท  พุธพุธ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. รถโค้ชน าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงออสโล เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังออสโลฟยอร์ด เขต

ท่าเรือคกึคกัไปด้วยผู้คนและนกัท่องเท่ียว 
(287 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมกรุงออสโล น าคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ จัดแสดง

เก่ียวกับเรือไวกิง้ท่ีสร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี  9 โดยขุดได้จากรอบๆ
ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน
เกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของออสโล 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าคณะพกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
3311  ธ.ค. ธ.ค. 6622  ออสโลออสโล  --  สตอ็กโฮล์ม สตอ็กโฮล์ม (สวีเดน)(สวีเดน)  ––  พพิธิภัณฑ์เรือวาซาพพิธิภัณฑ์เรือวาซา  --  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง  พฤหสับดีพฤหสับดี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินการ์เดอมอน์ เพ่ือเตรียมเดินทางสู่สตอ็กโฮล์ม  
11.50 น. เดินทางสูก่รุงสตอ็กโฮล์ม โดยเท่ียวบินท่ี DY812  
 ***ไม่มีอาหารกลางวนับริการ เนือ่งจากอยู่ระหว่างท าการบิน***  
13.00 น. ถึงสนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับน าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์

เรือวาซา Vasa เป็นเรือท่ีถูกกู้ ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษา
ชิน้ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่ งประดับประดาด้วยรูป
แกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะท่ีโดดเด่น และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก เรือล านีถู้กจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ท่ีสร้าง
ขึน้เพ่ือแสดงเรือล านีใ้นกรุงสตอกโฮล์ม ซึง่ประกอบไปด้วยนิทรรศการท่ีเก่ียวข้อง
กบัเรือล านี ้ 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา ซึง่คณุสามารถรับชมได้ 
16 ภาษา พิพิธภณัฑ์แห่งนีด้งึดูดนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ใน
สแกนดิเนเวีย จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิง้สตรีทอัน
ทนัสมยั หรือช้อปปิง้ตามอธัยาศยั (หมายเหตุ : ห้างร้านอาจปิดก่อนเวลา) 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าคณะพกั RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
0011  ม.ค. ม.ค. 6633  เที่ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน) เที่ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน) ––  สนสนามบนิกรุงสตอ็กโฮล์ามบนิกรุงสตอ็กโฮล์ม ม --  เดนิทางกลับเดนิทางกลับ

กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
ศุกร์ศุกร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านชมเมืองท่ีจุดชมวิว แล้วผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ท่ีสดุและสวยงาม

ราวกบัภาพวาด ปัจจุบนัยงัทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยงัเป็น
ท่ีตัง้ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้ น, ตลอดจนกลุ่มอาคาร
พิพิธภณัฑ์ จนได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสต๊อกโฮลืม เพ่ือเตรียม
เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

 

http://www.bardola.no/
http://www.radissonblu.com/
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13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG961  
0022  มม.ค. .ค. 6633  เดนิทางกลับเดนิทางกลับถงึถงึกรุงเทพฯกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
05.45 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

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

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD   

25 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 ––  22  ม.ค. 63ม.ค. 63  9999,,000000..--  8899,,000000..--  8855,,000000..--  2200,,000000..--  1111,,550000..--  --2266,,000000..--  
--1199,,550000..--  

คา่คา่ทวัร์รวม ทวัร์รวม ::      
  ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

✓ คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
✓ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **

กรุณาดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรตอ่ท่าน / วนั 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความ
ดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

✓ ส าหรับสายการบินไทยอนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระ
ขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ือง
ได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม :: 
   คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
  เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำง

หน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทาง
บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้สถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 



 
 

1912-0402-EUR47A date 230819                                 www.smileytour.com                                                                   6/8 

4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลิกการยกเลิกการจองทวัร์ (การจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  
  1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวนั ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเทีย่ว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีน าเทีย่ว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

  2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน    
คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 

    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุหมายเหตุ   หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett)) 
  ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน
ไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  )) 
  การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% ,สว่น

สายการบิน ฟินแอร์ , ลฟุฮนัซา่ , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
  คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออก
ตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn)) 
  ▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 
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▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee)) 
  ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้า
ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุ
ใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืน
เงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจาก
เจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
  ▪ ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการ
บินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เ กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า
กว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู้ โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท/
ท่าน 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa)) 
  ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนด

ท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1155  วัน (ไม่รวมวันท าการ)วัน (ไม่รวมวันท าการ)  
ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู ของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู 
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา่ ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา่   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ VVIISS  เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี   ผู้สมคัรทกุทา่นจึงต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซา่ด้วยตัผู้สมคัรทกุทา่นจึงต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซา่ด้วยตัวเองตามเวลานดัหมายวเองตามเวลานดัหมาย  

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกคา่ใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัว  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 
เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัหรือสเตทเม้นท์ในกรณีท่ีไมไ่ด้อพัเดทสมดุอย่างตอ่เน่ืองทกุเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึง่
ขาดหายไป ควรเลือกเลม่ท่ีมกีารเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงิน
เพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชี
ใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษ   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง   หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง     
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ   

 


