กาหนดการเดินทาง
วันทีห่ นึ่ง กรุ งเทพฯ
23.00 น. คณ
ะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์
(EK) เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันทีส่ อง สต๊ อกโฮล์ม(สวีเดน)
01.35 น. ออกเดินทางสู่
กรุ งสต๊อกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยเที่ยวบินที่ EK385 / EK157
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องบินที่สนามบินดูไบ*.*.*.
12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง
กรุ งสต๊อกโฮล์มประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว...
นําท่าน ชมกรุ งสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มี
ความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับขนานนามว่า
ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่ศตวรรษ
ที่ 13 นําท่านชมความสวยงามของวิวกรุ งสต๊อกโฮล์ม ณ จุดชม
วิว จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งที่ถนนช้อปปิ้ งสตรี ท.....อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย....
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
MARRIOT HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม พิพธิ ภัณฑ์ เรือวาซาCITY HALL-คาร์ ลสตัท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อวาซา เรื อรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ปี เรื อรบที่ใหญ่ที่สุด
บรรทุกปื นใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1628
นําท่านอิสระถ่ายรู ปกับ CITY HALL หรื อศาลาการเมืองทุกปี ของวันที่ 10 ธ.ค. จะมีพิธี
มอบรางวัลโนเบล ณ ที่น้ ี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านสู่ แกมล่าสแตน เขตเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ถนน
หนทางปูดว้ ยพื้นหิ น ย่านเขตเก่ามีวหิ ารแบบสไตน์กอธิ ค ร้านค้า
ร้านอาหาร ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่นบริ เวณพระราชวังหลวง
อาคารรัฐสภา...

ออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท ประเทศสวีเดน เมืองริ มทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชาวเมืองนอร์ ดิกดั้งเดิม
อาศัยมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
CLARION HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ออสโล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล(OSLO)เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ที่ต้ งั อยูข่ อบด้านเหนือของอ่าว
ฟยอร์ ด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของท้องทุ่งหญ้า
อันเขียวขจี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่าน
ถ่ายรู ปกับ THE OSLO OPERA HOUSE…จากนั้นนําท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์หรื อไวกิ้งโบราณจัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในสต
วรรษที่ 9
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
SCANDIC HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ า อุทยานฟร๊ อกเนอร์ -ปราสาท
AKERSHUS-OSLO CITY HALL-ล่องเรือ DFDS –โคเปนเฮเก้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุ ณาเตรียมกระเป๋ าใบเล็กใส่ สัมภาระเพือ่ ค้ างบนเรือสาราญ 1 คืน)
นําท่านชมอุทยานฟร๊ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงคาม
เป็ นอยูส่ ภาพชีวติ และการดิ้นรนต่อสู ้ของมนุษย์ชาติ ซึ่ งเป็ น
ผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด์ .นําท่านชมปราสาท AKERSHUS
นําชมกรุ งออสโล นครที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรื อ
อํานาจ ผ่านชมนําเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริ ย ์
นอร์เวย์…
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่าน
ชมศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่ งสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่
ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ รายล้อมไปด้วยอาคารที่สวยงามริ มออสโลฟยอร์ ด จากนั้นให้ท่านได้อิสระชมเมืองบน
ถนนคนเดิน คาร์ลโจฮันเกท ได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางสู่
ท่าเทียบเรื อ DFDS
16.30 น. เรื อสําราญ
DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น
ประเทศเดนมาร์ คบนเรื อท่านจะได้พบกับสิ่ งอํานวย

ความสะดวก
- ดิสโก้เธค
- บาร์
- ร้านค้าปลอดภาษีและอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า รับประทานอาหาคํ่าแบบบุฟเฟ่ ต์บนเรื อ สไตน์สแกนดิเนเวียน
วันทีห่ ก โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนเบอร์ ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการ-ถนนสตรอย์ก์-ช้ อปปิ้ ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า บนเรื อ
09.30 น. เรื อสําราญ
DFDS ถึงเท่าเทียบเรื อ กรุ งโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ ค
นําท่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก ซึ่ งเป็ นที่
ประทับของราชวงศ์เดนมาร์ คมาตั้งแต่ ค.ศ. 1794
ศิลปะสไตน์แบบร๊ อคโคโค และจะมีทหารเปลี่ยน
เวรยามหน้าวังตอนเวลา 12.00 น. ในกรณี ที่
สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยูท่ ี่นี่ ตรง
กลางจะมีพระรู ปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริ กที่ 4
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่าน
เข้าสวนสนุกทิโวลี ซึ่ งเป็ นสวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
สร้างในช่วงศตวรรษที่ 19 (ไม่รวมค่าบัตรเล่นเครื่ องเล่น) ด้านเหนือมุม
ของสวนสนุก จะเป็ นที่ต้ งั ของ จัตุรัสกลางเมือง ที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมือง
โคเปนเฮเก้น และ รู ปปั้ นฮันส์คริ สเตียน แอนเดอร์ สัน กวีเอกของ
เดนมาร์ก ...จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ณ ถนนสตรอยก์ ซึ่ งเป็ นถนนที่ยาว
ที่สุดในโลก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ
คํ่า รับประทานอาหาคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
PARK INN BY RADISSON หรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ด ลินเติล้ เมอร์ เมด-กรุ งเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านถ่ายรู ปกับเงือกน้อย ลิตเติล้ เมอณเมด ถูกนํามาตั้งวื้ที่อ่าวโคเปนเฮเก้นเมื่อ 97 ปี ...และ
อิสระถ่ายรู ปกับนํ้าพุเกฟิ ออน เทพธิ ดาผูเ้ สี ยสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซี แลนดขึ้นมา
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
14.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152 / EK384
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องบินที่ดูไบ *.*.*.
วันทีแ่ ปด กรุ งเทพฯ
12.30 น. เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง
15-22 ก.ย.
10-17 ต.ค. // 16-23 ต.ค.
15-22 พ.ย. // 30 พ.ย. - 7 ธ.ค.
29 ธ.ค. – 5 ม.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

55,900.-

53,900.-

9,500.-

65,900.-

63,900.-

11,500.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ***
หมายเหตุ : ราคาเด็กต้ องมีอายุระหว่ าง 2-12 ปี

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ไป-กลับตามกรุ๊ ปเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นภูมิ
ประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์ ,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลี่ยนย้ายเมือง หรื อเพิ่มค่าทัวร์ ในกรณี พกั ที่เมืองเดิม โดยบริ ษทั จะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
5. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาล
สําหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริ การพิเศษต่างๆ

4. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 15 ยูโร
5. ค่าทิปไกด์ท่านละ 20 ยูโร
6. ค่าวีซ่าเช็งเก้นท่านละ 4,000.- บาท (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตาม
กําหนดได้ กรณี ถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเท่านั้น)

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000.-บาท
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน
(ผูใ้ หญ่ ) และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 25ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยูใ่ น ดุลพินิจ
ของสถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของทางสถานทูตเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้
โดยทั้งหมด
 ทางบริ ษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า จะอยูใ่ นดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่ งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดใน
การเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต
รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต ) ซึ่ งอยู่
เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่าว บริษัท จะ
ยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
- บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจของ

คนส่ วนใหญ่เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่า
มากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ นื่ ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)

- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนจอง
ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ป
ร่ วมกัน)
- ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ม สี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษท
ั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี”้

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่า
 หนังสือเดินทาง(Passport) ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า6 เดือนและมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน้ อย 2 หน้ า

รู ปถ่ าย (พีน้ หลังขาวเท่ านัน้ )
- รูปถ่ายปั จจุบนั หน้ าตรงขนาด 2นิ ้ว จานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสีพนื ้ หลังขาว
เท่ านัน้ ถ่ ายมาตรฐานไม่ เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิ ล์ มเท่ านัน้ รู ปโพ
ลาลอยด์ /สติก๊ เกอร์ ใช้ ไม่ ได้ ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้
ด้ านหลังรูป
 หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์ / สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน
- สเตทเม้ นรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6เดือน หรือย่ างน้ อย 4 เดือน(อัพเดทยอด ไม่ เกิน 7 วันนับจากวัน
ยื่นเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขัน้ ต่า 100,000.- หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้ องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้ น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
ต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ( ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น ) ( ใช้ ทงั ้ 2 อย่ าง ขาดอย่ างใดอย่ างหนึ่ง
ไม่ ได้ )
หลักฐานการทางาน(ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบันเท่ านัน้ )
กรณีเป็ นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทางานตัวจริง ระบุอาชีพ-ตาแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทางาน
(อายุไมเกิน 1 เดือน

ก่อนยื่น และชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต )
กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ
- ใช้ สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน พร้ อมทังเซ็
้ นชื่อรับรองสาเนา
และประทับตราบริษัทฯ (อายุสาเนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ตัวจริง เป็ นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น)
สาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาใบสูตบิ ตั ร (กรณีอายุต่ากว่า 20 ปี ) พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ ามี) พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สาเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคสู่ มรสเสียชีวิต ) พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
** เอกสารทุกอย่างที่เป็ นสาเนา ห้ ามถ่ายรู ปและปริ น้ ต้ องถ่ายเอกสารจากต้ นฉบับ หรื อสแกนเท่านันค่
้ ะ
** สาหรับผู้เยาว์ อายุต่ากว่ า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจาเป็ นต้ องยื่นหนังสือยินยอม
จากบิดาหรื อมารดาอีกคนที่ไม่ได้ เดินทางไปด้ วยและจะต้ องออกมาจากทางอาเภอเท่านัน้ พร้ อมทังสู
้ ติบตั รทะเบียนบ้ านและใบเปลีย่ น
นามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลีย่ นนามสกุล)ในใบคาร้ องขอวีซา่ ข้ อ 37 จะต้ องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้ อมทังถ่
้ ายสาเนา หนังสือ
เดินทางของบิดามารดาด้ วยในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทางผู้สมัครต้ องเขียนหนังสืออธิบายพร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของ
บิดามารดาด้ วย
หมายเหตุ : กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถออกค่ าใช้ จ่ายเองได้
-

-

ผู้ที่ออกค่าใช่จา่ ยให้ จะต้ องเป็ นพ่อ แม่ พี่ น้ องสามีและภรรยาเท่านันและจะต้
้
องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อแสดงว่าเป็ นบุคคลที่ออกค่าใช่จา่ ยให้ ทงหมดพร้
ั้
อมทังถ่
้ ายสาเนาทะเบียนบ้ าน
ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางอยูด่ ้ วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้ องมีหนังสือชี ้แจ้ ง เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ ทางสถานทูตทราบ

ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่ าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัตสิ ่ วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน
.................................................................................................. ..........................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ มอื ถือ(จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
.................................................................................................. ..........................................................................................................................
พาสปอร์ ตเล่ มเก่ า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอายุ
............................................................................... .............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มอื ถือ /สถานทีเ่ กิด(จังหวัดทีเ่ กิด)
............................................................................ ................................................................................................................................................
............................................................................ ...............................................................................................................................................
....................................................................... .....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
............................................................................ ...............................................................................................................................................
............................................................................ ...............................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน / ชื่อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ างาน / วันเริ่มงาน /
............................................................................ ...............................................................................................................................................
............................................................................ ...............................................................................................................................................
............................................................................ ...............................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี ชื่อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเ่ กิด
............................................................................ ...............................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเ่ กิด
............................................................................ ...............................................................................................................................................

