ยุโรปเหนือ ทัวร์นอร์เวย์ 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

ออสโล

เบอร์เก้น
ฟลัม

กุด๊ วานเก้น

นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อมัลโมยา เกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่สวยงามมากและมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่ง
เป็นแหล่งน้ําจืดที่สําคัญ
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรม มีท่าเรือที่ใหญ่ทสี่ ุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึง่ ในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ําแข็งเมื่อครั้งที่
บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ําแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดิน
เป็น ธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก
หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆทีซ่ ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้ามาสู่
แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดแวนเก็นนั้นเป็นหมู่บ้านที่เล็กนิดเดียว มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อย
คนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะลงเยี่ยมชมเป็นจํานวนมากในแต่ละปี

กาหนดการเดินทาง วันที่ 4-10 เม.ย. 60
9-15 / 11-17 เม.ย. 60

ราคา 42,500.ราคา 46,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินกรุงออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - สวนปฏิมากรรมวิกเกอร์ แลนด์ - น้าพุวงจรชีวิต - เมืองเกียโล
วันที่3 ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular ชมวิวพาโนราม่าเมืองเบอร์เก้น - เมืองวอส
วันที่4

สัมผัสเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา - น้าตกสูง Kjosfossen - เมืองฟลัม - เมืองสตาลไฮม์ - เมืองกุด๊
วานเก้น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด

วันที่5 เมืองกอล - ถ่ายรูปด้านนอกGol Stave Church Gol - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันส์เกท
วันที่6 ผ่านชมทาเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง - สนามบินออสโล//
วันที่7 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
ออสโล (นอร์เวย์) - เกียโล
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงออสโล ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954
เดินทางถึงสนามบินกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสน
สวมริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มบี รรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่
งดงามเกินบรรยาย
จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง Viking Ship Museum อาคารชั้นเดียวที่จัดแสดงเรือไวกิ้ง 3 ลํา ที่สร้าง
จากไม้โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
ชมตํานานความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่ของชาวไวกิ้งบรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ที่เดินทางไกลกว่าค่อนโลกด้วย
พาหนะนี้ ชาวไวกิ้งใช้เรือในการรบ ทําการค้าและออกสํารวจหาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งที่เด่นสง่า
คือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทําจากไม้โอ๊ค ใช้ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึ้นเพื่อกษัตริย์ไวกิ้งใช้ในการ
เดินทางระยะสั้นๆ ในทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร ที่นําผลงานของ กุสตาฟ วิก
เกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นําผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร์ ทีท่านอาจเคย
เห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปัน้ วัฏจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจํานวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บน
เสา ชมผลงานน้าพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองเกียโล Geilo หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ท
ยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Geilo Hotel หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เกียโล - เบอร์เก้น - วอส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น Bergen เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรม เมืองใหญ่อันดับ 2 ของนอร์เวย์
ออกไปทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดก
โลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วย และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี ค.ศ.
1217 ก่อนจะย้ายไปยังกรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น
ในวันที่อากาศสดใส ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ กระทั่งได้เวลาอันสมควร ให้
ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ต
แกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณ
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ค่ํา

ท่าเรือเก่าบริกเกนอาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่
สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก
เป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวอส อีกเมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชั่วโมง) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปใน
ปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของ รัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครัง้ นั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ล็อบ
บี้ชั้น 2 ของโรงแรม FLEISCHER ‘S HOTEL VOSS
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Myrkdalen Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วอส - นั่งรถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บาน่า - ไมร์ดาล - ฟลัม - สตาลไฮม์ - กุ๊ดวานเก้น
ล่องเรือชมฟยอร์ด-ฟลัม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนําท่านนั่งรถไฟ ที่ได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดสายหนึ่งในทวีปยุโรปและโด่งดังที่สุดของนอร์เวย์
เดินทางสู่สถานีไมร์ดาล Myrdal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา โดยสถานีไมร์ดาล
แห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 867 เมตร
จากนั้นเปลี่ยนขบวนเพื่อนาท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บานา (Flamsbana) เส้นทางรถไฟสายโร
แมนติกที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ชมวิวแสนสวยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติ อันสวยงาม ท่านจะได้ชม
ความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ําตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมน
ติกนี้จะนําท่านลอดอุโมงค์ระหว่างทางซึ่งมีถึง 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ได้ใช้แรงงานคนขุดล้วนๆ จนกระทั่งถึง
เมืองฟลัม (Flam) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด ของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะ
ของน้ําแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ําแข็งอยู่ เกิดการละลายและกระเทาะ จนมีลักษณะ
เว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามอย่างมาก (รถโค้ชรับที่เมืองฟลัม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตาลไฮม์ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมือง
แสนสวยแห่งหุบเขาและเมืองที่งดงามอีกแห่งหนึ่งให้ท่านได้ชมความงดงามของทัศนียภาพท่ามกลางฟยอร์ดและ
หมู่ขุนเขา ให้ทา่ นเก็บภาพบรรยากาศอันแสนโรแมนติคนี้ไว้เป็นที่ระลึก
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองกุ๊ดวานเก้น (Gudvangen) นําท่านล่องเรือชม ซองน์ฟยอร์ด Sogne Fjord ที่ได้
ชื่อว่าเป็น King of Fjord และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร
ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม รวมทั้งเนียรอยฟยอร์ด Naeroy
Fjord ฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกสวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติอันตระการตาจนกระทั่งถึงเมืองฟลัม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเข้าที่พัก โรงแรม Fretheim Hotel หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
วันที่หก
เช้า

14.15 น.
วันที่เจ็ด
06.15 น.

ฟลัม - กอล - ออสโล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองกอล Gol เมืองแห่งปากประตูสู่ดินแดนแถบฟยอร์ดและสกีรีสอร์ทยอดนิยม
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) และยังเป็นเมืองที่ยังคงรักษาจารีตวัฒนธรรมรูปลักษณ์ดั้งเดิมของ
หมู่บ้านชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
นําท่านแวะชมและถ่ายภาพภายนอกกับ Gol Stave Church โบสถ์ไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในแคว้นกอล ซึ่งปัจจุบันใช้
เป็นพิพิธภัณฑ์ทางจารีตวัฒนธรรมของประเทศนอร์เวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
จากนั้นให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันส์เกท ย่านถนนคนเดินที่มีสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว อาทิ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจาก
นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนําท่านเข้าที่พัก โรงแรม Radisson Blu Park หรือระดับเทียบเท่า
ออสโล
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนําท่านผ่านชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ
National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker
Brygge และที่ตั้งของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ําพุ สวน
และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดง
เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิด
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการ
เดินทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ราคารวมตั๋ว
4-10 เม.ย. 60

9-15 / 11-17 เม.ย. 60

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
72,500
76,900
40,900
69,500
73,900
40,900
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
67,500
71,900
38,900
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (มีเตียงเสริม)
65,500
69,900
36,900
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
9,900
9,900
9,900
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจานวนผู้โดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จานวนไม่ต่ากว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากได้รับการยืนยัน
การจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท
 กรณีท่านที่มีตวั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยืน่ วีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครั้งของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่บนิ ออกได้ และอยู่ต่อ
ได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วม่ามารถ
เปลีย่ นแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบ
เมืองที่อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่สุด ท่านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่เมืองนั้นๆ แทน บริษัทสามารถออกเอกสารสาหรับการยืน่
วีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านั้น และท่านจะต้องดาเนินการด้วยตัวท่านเอง
 การดาเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซา่ และ
ทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ
อัตรานี้รวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังและเขตเมืองเก่า
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความ
คุ้มครอง 500,000 บาท
 ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 11 พ.ย.59
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อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ประมาณท่านละ 700 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการทําเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือ
เที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังกล่าว
การชาระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่านต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ทันทีหลังจากทําการจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด
o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียก
เก็บ
o หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา
o หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
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o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้าชมนั้นๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตาม
เงือ่ นไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชําระค่า
Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็นช่วงคริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะ
ไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ
1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะบริการให้
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
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3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชาระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตนอร์เวย์
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วันทาการ
ผู้ยื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิ้วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนั้นๆ ตามวัน
และเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลา
นัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ)
ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทั้งที่ทางานและบ้าน
และมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกันนี้ ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการ
ทางาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุน้ ส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นภาษาไทย (ยกเว้น
ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วย (สาเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชน
ไม่ได้) ** เบอร์โทร.ทั้งที่ทานและมือถือเป็นส่วนสาคัญเช่นกัน กรณีมกี ารติดต่อกลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามข้อมูลบาง
ประการ กรุณาแจ้งให้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้ **
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **
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o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ากว่า 20 ปี
- ใช้สําเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวันลางานให้ชัดเจนหรือพักร้อนให้
ชัดเจนด้วย
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวันลาและ
สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเป็น
เจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง
สําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบ
ได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคําร้องขอวีซ่านี้)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก
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o หลักฐานการเงิน
- ใช้ สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสําเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือไม่ต่ํากว่า 15 วันนับจากวัน
นัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
และปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ํากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชีแ้ จงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคลื่อนไหว
เนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา เป็นต้น
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทําจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสําเนา
สมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงิน
มากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและ
ความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภ่ ูมิลาเนา
o กรณีเด็กอายุตากว่
่ า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้น
สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
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- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

**** ข้อมูลที่ท่านให้รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็นไปอย่าละเอียดและเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น ****
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซา่ เชงเก้น
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มอื ถือ
5. ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์
หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
7. ชื่อบุคคลทีร่ ่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรือไม่
ไม่เคย
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รวม
วัน
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