
 

 

 

 
 



 

 

 

SSCCAANNDDIINNAAVVIIAA  99  DDAAYYSS  
SSwweeddeenn--NNoorrwwaayy--DDeennmmaarrkk  

วันแรกวันแรก  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน)กรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน)  3311  ส.ค. ส.ค. //  1100  พ.ย. พ.ย. //  22  ธ.ค.ธ.ค.  
22.00 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิ  ประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย 

เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ 
หองพักผูโดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชา
รถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณี
ที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ท่ีชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง 
ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนา
ทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 

วันที่สองวันที่สอง  กรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน) กรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน) --  เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมเมือง --  พิพิธภัณฑเรือวาซา พิพิธภัณฑเรือวาซา --  ซิตี้ซิตี้
ฮอลล ฮอลล --  ชอปปงชอปปง  

11  ก.ย.ก.ย.  //  1111  พ.ย. พ.ย. //  33  ธ.ค.ธ.ค.  

01.25 น. ออกเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินที ่ 
TG960 

 

06.50 น. ถึงกรุงสต็อกโฮลม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผานการตรวจคนเขาเมือง พรอมรับ
สัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโคชรอรับคณะและนําทานเขาชมพิพิธภัณฑ
เรือวาซา Vasa เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที ่17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นสวน
เดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับ
รอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดน และเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในโลก เรือลํานี้ถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑที่สรางขึ้นเพื่อแสดง
เรือลํานี้ในกรุงสตอกโฮลม ซึ่งประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลํานี้ 9 
นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได 16 ภาษา 
พิพิ ธภัณ ฑแห งนี้ ดึ งดูดนักทองเที่ ยวไดมากที่สุด  ในบรรดาพิพิ ธภัณ ฑ ใน
สแกนดิเนเวีย จากนั้นนําทานเขาชมซิตี้ฮอลล หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งใชเวลาสราง
ถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐ
แดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และ
ทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล
ในหองบลูฮอลล ที่ดัดแปลงใหเปนหองคอนเสิรตฮอลล เพื่อรองรับแขกเหรื่อกวา 
1,300 คน มีเวลาใหทานไดเดินเท่ียวชม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
13.00 น. นําคณะเท่ียวชมกรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่ 13 

ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และทันสมัยของ
บานเมือง ตึกรามบานชอง รวมท้ังปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา ทํา
ใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก นําทานชมเมืองที่จุดชมวิว แลว
ผานชมแกมลาสแตนเมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปจจุบันยังทิ้ง
รองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง, 
รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน, ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ และมีเวลาใหทานได
เดินเลนชมเมืองยานวอลคกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือชอปปงตามอัธยาศัย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําคณะพัก HOTEL BIRGER JARL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.birgerjarl.se 
วันที่สามวันที่สาม  สต็อกโฮลม สต็อกโฮลม --  โอเรโบร โอเรโบร --  เมืองคารลสตัท เมืองคารลสตัท --  กรุงออสโล (นอรเวย)กรุงออสโล (นอรเวย)  22  ก.ย.ก.ย.  //  1122  พ.ย. พ.ย. //  44  ธ.ค.ธ.ค.  



 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. รถโคชนําคณะออกเดินทางสูกรุงออสโล ระหวางทางผานเขตภมูิภาค Orebro เมือง

ใหญในเขตทะเลสาบ Hjalmaren ระหวางทางรมร่ืนไปดวยภูเขาและทะเลสาบ อีก
ทั้งยังเปนแหลงตากอากาศพักผอนหยอนใจ หรือเลนกีฬาทางน้าํ ตกปลา แตถาเปน
ฤดูหนาวทะเลสาบทุกแหงจะกลายเปนน้ําแข็งทัว่ประเทศสวีเดน จนเขาสูเมือง
คารลสตัท เมืองใหญที่ตั้งอยูรมิทะเลสาบแวนเนิรน ชมความเปนชนบทดั้งเดิมที่
ชาวเมือง (นอรดิก) อาศัยมาแตโบราณกาลกวา 1,000 ป 

(305 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บาย ออกเดินทางตอสูกรุงออสโล เมืองท่ีตั้งอยูริมฝงออสโลฟยอรด เขตทาเรือคึกคักไป

ดวยผูคนและนักทองเที่ยว   
(215 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 นํ าคณ ะพั ก RADISSON BLU HOTEL, OSLO ALNA หรือ เทียบ เท าใน ระดับ

เดียวกัน 
www.radissonblu.com 

วันที่สี่วันที่สี่   เที่ยวกรุงออสโล เที่ยวกรุงออสโล --  สวนวิกเกอแลนด สวนวิกเกอแลนด --  พิพิธภัณฑไวกิ้งพิพิธภัณฑไวกิ้ง  --  ฟลอม ฟลอม   33  ก.ย.ก.ย.  //  1133  พ.ย. พ.ย. //  55  ธ.ค.ธ.ค.  
07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานเที่ยวชมกรุงออสโล ผานไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปตยกรรมอัน

เกาแกในยุคเรอเนสซองส สรางในป  1648 แลวไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ที่มี
ประติมากรรมที่แสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษยชาติ
ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด แลวกลับเขาสูเขตใจกลางเมือง 
นําคณะเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม 
ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยังจัดแสดง
เกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บาย นําคณะเดินทางสูเมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองกฟยอรด จากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก  
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  Local 
 นําคณะพัก STALHEIM HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.stalheim.com 
วันที่หาวันที่หา  ฟลอมฟลอม  --  นั่งรถไฟสายโรแมนติกนั่งรถไฟสายโรแมนติก  ((FFLLAAMMSSBBAANNAA))  --  ลองเรือชมซองนลองเรือชมซองน  ฟยฟย

อรด อรด --  กูดวาเกนกูดวาเกน  --  เบอรเกน เบอรเกน   
44  ก.ย.ก.ย.  //  1144  พ.ย. พ.ย. //  66  ธ.ค.ธ.ค.  

07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะทองเท่ียวในเขตภูมิภาคฟยอรดของนอรเวย มหัศจรรยความงามแหงธรรมชาติ

ในฤดูที่แตกตาง เสนทางทองเท่ียวอันดับหนึ่งจากฟลอมสบานาสูซองนฟยอรด นํา
คณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสนทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูมีรดาลเพียง 55 
นาที มีรดาลเปนศูนยกลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบนความสูง 857 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตาที่คุณจะได
ชมปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุม
เหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยูบนยอดเขา เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, 
ลอดภูเขา, สะพานขามหุบเขาและแมน้ํา และจอดใหทานไดถายภาพกับน้ําตก 
Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน ตลอดจนภูมิทัศนอันงดงาม
ของฟยอรดที่มีอยูมากมาย  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บาย นําคณะลองเรือชมซองนฟยอรดที่สวยงามที่สุดในนอรเวย มีความยาวถึง 204 

กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผนดิน โดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติที่เกิด
จากการกัดเซาะแผนดินของธารน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน (ลองเรือ 2 ชั่วโมง) 
จนถึงเมืองกูดวาเกน รถโคชรอรับทานแลวออกเดินทางสูเบอรเกน เมืองใหญอันดับ
สองไดรับยกยองวาเปน "เมืองแหงวัฒนธรรม" และเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

 



 

 

ตัวเมืองเรียงรายไปดวยบานเรือนเกาแกอายุกวา 1,000 ป ปจจุบันมีประชากรอาศัย
อยู 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก และมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จนไดรับการบันทึกภาพมากท่ีสุด 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําคณะพัก THON HOTEL BRISTOL BERGEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.thonhotels.com 
วันที่วันที่หกหก  เบอรเกนเบอรเกน  --  บินสูเมืองบินสูเมืองออสออสโลโล  --  ลองเรือสําราญ ลองเรือสําราญ DDFFDDSS  ((OOvveerrnniigghhtt  

CCrruuiissee))  
55  ก.ย.ก.ย.  //  1155  พ.ย. พ.ย. //  77  ธ.ค.ธ.ค.  

07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองเบอรเกน (Bergen) ชมเมืองในฝนที่แสนนารัก เมืองนี้เปนเมืองทาที่

สําคัญของนอรเวยมาตั้งแตคริสศตวรรษท่ี 13 ลอมรอบดวยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือที่
ยาวถึง 10 กิโลเมตร ผานชมเขตเมืองเกาอันเปนที่ตั้ งของ Fish Market และ 
Bryggen ที่ยังคงอนุรักษอาคารไมท่ีมีอายุเกือบ 300 ป ซึ่งเปนตัวอยางการกอสรางที่
โดดเดน จนไดรับการจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก (Unesco) 
จากนั้นออกเดินทางสูสนามบิน 

 

10.35 น. เดินทางกลับสูเมืองออสโล โดยสายการบินภายในประเทศ  
11.25 น. คณะถึงสนามบินการเดอมุน รถโคชรอรับคณะและเดินทางสูภัตตาคาร  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
15.00 น. เดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอมไปดวย

รานขายของ, รานคาปลอดภาษ,ี รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียม
กระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน) 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารบนเรือ

สําราญ 
 นํ าคณ ะพั กบ น เรือสําราญ  SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)  

หองพักคูแบบ SEASIDE CABIN 
www.dfdsseaways.com 

วันที่เจ็ดวันที่เจ็ด  กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมารก) กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมารก) --  เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมเมือง --  ลิตเติลเมอรเมด ลิตเติลเมอรเมด --  
พระราชวังอมาเลียนบอรก พระราชวังอมาเลียนบอรก --  ปราสาทโรเซนบอรกปราสาทโรเซนบอรก  

66  ก.ย.ก.ย.  //  1166  พ.ย. พ.ย. //  88  ธ.ค.ธ.ค.  

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเชา สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟาของเรือระหวาง
เสนทางเรือสําราญ พรอมรับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่
ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

Buffet 
 

09.30 น. รถโคชนําคณะไปชมเดอะลิตเติ้ลเมอรเมด รูปปนเงือกนอยสรางดวยสําริด นั่งอยูบน
กอนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร รมิอาวโคเปนเฮเกน เปนจุดทองเท่ียว
สําคัญแหงหนึ่งของเมือง สรางขึน้โดยศิลปนชาวเดนมารก โดยผูวาจางไดรับอิทธิพล
จากนิทานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน รูปปนแลวเสร็จถูกนําไปแสดงในป 
ค.ศ. 1913 จากนั้นไปชมน้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสราง
เกาะซีแลนดขึ้นมา เท่ียวชมเมืองผานชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล, นิวเฮาส เขตยานทาเรือที่
มีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสต ศตวรรษท่ี 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิ
โวลี สวนสนุกท่ีเกาแกตั้งแตป 1843 ไดรับการยกยองใหเปนแหลงบันเทิงท่ีเกาแก
ที่สุดแหงหนึ่งของโลก นําทานชมพระราชวังอมาเลียนบอรก (จากดานนอก) ที่
ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารก โดยมีการดทหารรักษาพระองค
ประจําอยูในแตละจุด จากนั้นไปชมปราสาทโรเซนบอรก สรางในสไตลแบบดัชต – 
เรอเนสซองส อายุเกาแกกวา 400 ป นําชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บเครื่องประดับมี
คาของราชวงศเดนมารก มาตั้งแตปลายคริสตศตวรรษท่ี 16 อาทิ มหามงกุฎ, 
เครื่องประดับท่ีทําจากเพชรและอัญมณีตางๆ ของแตละราชวงศ นับเปนสมบัติล้ําคา
ของประเทศเดนมารก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บาย อิสระนําทาน ชอปปงบริเวณจุดเร่ิมตนของถนนชอปปงสายสําคัญของเมือง และถือ

เปนถนนชอปป งสายที่ยาวที่สุดของโลก ถนนสายนี้ เรียกวา สตรอยท (THE  



 

 

STROGET) ตามภาษาแดนิชซึ่งเชื่อมตอกับจัตุรัสคองนูโทรว ซึ่งมีพระบรมรูปทรงมา
ของพระเจาคริสเตียนที่ 5 อยูตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาว
ราว 2 กิโลเมตร มีสินคาใหเลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินคาแบรนดเนมหลากหลาย
แบรนด ถนนคนเดินแหงนี้ยังเต็มไปดวยความคึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่
ออกมาเดินเลน และนักทองเท่ียวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินคาแบ
รนดเนมแลว ยังมีสินคาของที่ระลึกใหเลือกสรรมากมายอีกเชนเดียวกัน อิสระให
ทานชอปปงเพลิดเพลินกับการเดินเลน และถายภาพบรรยากาศของเมืองตาม
อัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  Thai 
 นําคณะพัก THE IMPERIAL HOTEL, COPENHAGEN หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.imperial-hotel-

copenhagen.com 
วันที่แปดวันที่แปด  สนามบิน สนามบิน --  เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ  77  ก.ย.ก.ย.  //  1177  พ.ย. พ.ย. //  99  ธ.ค.ธ.ค.  
08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูกรุงเทพฯ  
14.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่  TG951  
วันที่เกาวันที่เกา  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  88  ก.ย.ก.ย.  //  1188  พ.ย. พ.ย. //  1100  ธ.ค.ธ.ค.  
06.00 น. นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม 
ของแตละวันเดนิทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเท่ียวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น) 
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2-10 ธันวาคม 2561 
คาทัวรรวม คาทัวรรวม ::  
   คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามนัเชื้อเพลิง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทายในหัวขอ  “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)” 
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 
 คาทิปพนักงานขบัรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วนั 
 คาธรรมเนียมวีซานอรเวย (เชงเกน) 
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุมครอง

การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตัเิหตุ สําหรับผูเอาประกันภยัอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 
บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจาก
โรคประจําตัว 
– หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระ
และเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร  

 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแล
ของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้น
เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 
20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

คาทัวรไมรวม คาทัวรไมรวม ::  
  
 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาทิปหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่น 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 



 

 

   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

คาทัวรไมรวม คาทัวรไมรวม ::    
   คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 คาทิปหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่น 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

การการจองทัวร (จองทัวร (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
  หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจัก

และเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน 
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หาก
ทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้  
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลีแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ

คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่
กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคบัใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอืน่หรือโปรแกรมทองเที่ยวได   

การยกเลิกการจองทัวร (การยกเลิกการจองทัวร (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  
   ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําท้ังหมด 
   ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
   ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน 
   ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
   ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
   ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
   หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวี

ซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคาเปลีย่นชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

   หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวซีา ไม
วาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันท้ังหมด 
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวซีาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวซีาแบบ
กรุป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ 
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 



 

 

และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว 
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
  หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วเครื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
  ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบนิเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดงักลาว กรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวร
สวนที่เหลือ 

การสะสมไมลของสายการบิน (การสะสมไมลของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
  การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, สวนสายการ

บิน ฟนแอร, ออสเตรียนแอรไลน, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน , สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมล
ของสายการบินนัน้ๆ ซึ่งการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันคาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมนํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (ภัยและคาธรรมเนียมนํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
  คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถือเปนคาทวัรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหองพัก (โรงแรมและหองพัก (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
   หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คอืหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

สําหรับผูพัก 3 ทาน (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ)  
 หองพักแบบ Single คือหองพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพกั 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 

ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนือ่งจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมอืงเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพ่ิมเติมได 

สถานที่เขาชม (สถานที่เขาชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
   การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ 

ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง 
เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ 
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (PPoorrtteerr))  
   คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม 

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบนิ คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร



 

 

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได 

 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 
ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสาย
การบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กโิลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบนิดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อัน

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณชิย ซึ่งจะรับผิดชอบ
ตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท/ทาน 

การสูบบุหรี่ (การสูบบุหรี่ (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
  ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่

ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบหุร่ี ท้ังนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 
การเดินทางเปนครอบครัว (การเดินทางเปนครอบครัว (FFaammiillyy))  
  หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตวั ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนอรเวย ใชเวลายื่นประมาณ เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนอรเวย ใชเวลายื่นประมาณ 1155  วัน (ไมรวมวันทําการ)วัน (ไมรวมวันทําการ)  
ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่ 1144  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555566  เปนตนไป ประเทศในกลุมแชงเกน จะเริ่มเก็บขอมูลทางกายภาพของผูเดินทางโดยการเก็บขอมูล เปนตนไป ประเทศในกลุมแชงเกน จะเริ่มเก็บขอมูลทางกายภาพของผูเดินทางโดยการเก็บขอมูล 
ภาภาพถายดิจติอล ใบหนาและขอมูลสแกนลายนิ้วมือ พถายดิจติอล ใบหนาและขอมูลสแกนลายนิ้วมือ 1100  นิ้ว ท่ีเรียกวา ไบโอเมตริกซนิ้ว ท่ีเรียกวา ไบโอเมตริกซ    ซึ่งขอมูลของผูสมัคร จะถูกบันทึกไวในระบบซึ่งขอมูลของผูสมัคร จะถูกบันทึกไวในระบบ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับวซีาฐานขอมูลเกี่ยวกับวซีา    VVIISS  เปนระยะเวลา เปนระยะเวลา 55  ป ป   ผูสมัครทุกทานจึงตองเดินทางมายงัศูนยรับยื่นวซีาดวยตวัเองตามเวลานัดหมายผูสมัครทุกทานจึงตองเดินทางมายงัศูนยรับยื่นวซีาดวยตวัเองตามเวลานัดหมาย  

 พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพือ่เปนการงายตอการอนุมัติวซีา 

 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว  
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติ

บัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  
 หนังสือรับรองการทํางานจากบรษิัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา   

 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6  เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบนั ควรเลือกเลมท่ีมี
การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัคาใชจายได
อยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมลิําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซีา ตองออกหนังสือ
รับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชือ่ผู
เดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศกึษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอาํนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา 



 

 

สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด

แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน 
เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวซีาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตผุลใดก็
ตาม ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง   หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง     
และเงื่อนไขและเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ  

 


