รหัสโปรแกรม : 15080 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
สนำมบินสุวรรรณภูมิ
20.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ ให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
วันที่สองของกำรเดินทำง
สนำมบินสุวรรรณภูมิ- ออสโล-ชมเมือง-เรคยำวิค
00.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG954
06.50 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึงสนามบิน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์....หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
......... น.
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ ทาการเช็คอินเคาน์สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) เพือ่ อก
เดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)
13.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเทีย่ งบินที่
FI….
14.40 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึงเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของ
ประเทศไอซ์แลนด์ เป็ นเมืองหลวงทีต่ งั้ อยู่ใกล้กบั ขัว้ โลกเหนือมากทีส่ ุด
โดยตัง้ อยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ....หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย.....
*** เวลาทีเ่ มืองเรคยาวิคช้ากว่าเมืองออสโล 2 ชัว่ โมง **
คา่
นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร เพือ่ รับประทานอาหารคา่ ...
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั
ทีพ่ กั
PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เรคยำวิค-วงกลมทองคำ-อุทยำนแห่งชำติธิงเวลลีร-์ น้ ำตกกูลล์ฟอส-น้ ำพุรอ้ นกีเซอร์-ฟลูดีร ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ชมความงามเหนือธรรมชาติไอซ์แลนด์ในเส้นทางทีช่ ่อื ว่าวงกลมทองคา (GOLDEN CIRCLE)
ชมทัศนียข์ องทุ่งหญ้ากับทุ่งลาวา ฝูงแกะ วัว ม้า หากินอยู่ตามธรรมชาติ
นาท่านชม อุทยานแห่งชาติธงิ เรลลี่ (THINGVELLIER NATION PARK)ยูเนสโก
ได้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานที่แห่งนี้มี
ความสาคัญในฐานะเป็ นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรัฐสภาได้ก่อตัง้ ขึ้นเมือ่
ค.ศ. 930 อุทยานแห่งนี้ตงั้ อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบซึง่ เป็ นทะเลสาบ
ตามธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในไอซ์แลนด์
นาท่านชม นา้ ตกกลูออสตร์ (GULLFOSS WATERFALL)เป็ นนา้ ตกทีม่ ชี ่อื เสียง
ของประเทศนี้ และชื่อนี้หมายความถึง นา้ ตกทองคา ถือเป็ นหนึ่งใน
ความมหัศจรรย์ทางธรรมระดับโลก
เทีย่ ง
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย
นาท่านชม นา้ พุรอ้ นธรรมชาติ (GEYSIR)ซึง่ มีความสูงของการพุ่ง 180
อุต ทุกๆ 7-10 นาที
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
ICELAND HOTEL FLUDIR หรือเทียบเท่า
วันที่สข่ี องกำรเดินทำง ฟลูดีร-์ เส้นทำง South Shore-น้ ำตกเซลยำแลนส์ฟอสส์-หำดทรำยสีดำน้ ำตกสโกกำร์ฟอส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโจกุลซาลอน (JOKUSARLON)ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามที่ ทะเลสาบธารนา้ แข็ง
โจกุลซาลอนหรือทะเลสาบแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อน
นา้ แข็งหรือไอซ์เบิรก์ ขนาดต่างๆมากมายใน
ทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าล่องเรือใน
ทะเลสาบ)*.*.*.
นาท่านชมความสวยงามของเรนิสอายาร่า (REYNISFJARA BEACH) ซึง่ เป็ นลักษณะภูเขาเล็กๆ ทีเ่ กิดจากลาวา
ของภูเขาไอ และก่อตัวขึ้นกลางแม่นา้ ธรรมชาติ ชม หาดทรายสี
ดา ทีเ่ ต็มไปด้วยหินสีดาและเม็ดทรายรวมทัง้ แนวหินบะซอลล์
รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วย
บรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ พัออิ่ น
นาท่าน ขับรถสโนว์โมบิว *.*.*. รวมค่าชุดและอุปกรณ์
เรียบร้อย *.*.*.
เทีย่ ง
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางเส้นทางสาย SOUTH SHORE ไอซ์แลนด์มชี ่อื ชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้
พิภพ ซึง่ เป็ นพลังงานที่ถกู นามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทาให้ประเทศแห่งนี้ได้รบั้ กายกย่อง
ให้เป็ นเมืองทีไ่ ร้มลพิษ ทัศนียภ์ าพสองข้าง
ทางเต็มไปด้วยอาร์มปศุสตั ว์ เป็ นระยะๆ
และ ภูเขาไอเฮกลา (HEKLA) ทีม่ คี วามสูง
1,491 เมตรจากระดับนา้ ทะเล
นาท่าน ถ่ายรูปกับนา้ ตก
เซลยาแลนศ์ออสส์ (SELJALANSFOSS) ซึง่ มีความสูง 60 เมตร …
จากนัน้ นาท่านชมนา้ ตก สโกการ์ออสส์ (SKOGARFOSS) มี ความสูงถึง 62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบล้อมไปด้วย
ทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซึง่ ท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
HELLA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
สโคกำร์ฟอสล์-อุทยำนแห่งชำติสกำฟตำเฟล-ทะเลสำบลำกูนโจกูซำลอน-Hnappavellir
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ชมภูเขาไอ เอยาอจาลาคูล (EYJAFJALLAJÖ KULL) ภูเขาที่โด่งดังมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบนั ที่
สถานที่ท่องเทีย่ วที่นกั ท่องเทีย่ วต่างพากันมาชมและถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย....
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)....
จากนัน้ นาท่าน ชมเพอร์แลน
(PERLAN)สถานทีท่ ่มี เี อกลักษณ์โดดเด่น
และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเรคจาวิก
เนื่องจากตัง้ อยู่บนเนินเขามีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชัน้ จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็ นอาคาร
ขนาดใหญ่ดา้ นบนเป็ นรูปทรงคล้ายลูกโลก
ครึ่งวง ตัง้ อยู่บนฐานทีค่ ล้ายถังนา้ ขนาดใหญ่
4 ฐาน ทีม่ องเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น PERLAN ในภาษาไอซ์แลนด์
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า THE PEARLที่
แปลว่า อ่าว ซึง่ การสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้
หมายถึงว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก
จากนัน้ นาท่านชมโบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยา (HALLGRIMSKIRKJA CHURCH) เป็ น
โบสถ์นิยายลูเทอร์แลนด์ มีความสูง 73 เมตร ใช้จดั พิธทางศาสนาที่สาคัญของเทศ
ด้านหน้าจะมีอนุสาวรียข์ อง เลอร์อรี กิ สัน เป็ นคนแรกของชาวนอสร์ ทีไ่ ปเหยียบ
ดินแดนอเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ดว้ ย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ชมบ่อนา้ ร้อนบลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือทะเลสาบสีอ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพือ่ สุขภาพระดับโลก เป็ น
บ่อนา้ ร้อนทีเ่ ต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิเช่น ซิลกิ า, พืชทะเล, โคลนซิลกิ า, อลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเซียม,แคล
เซีย่ ม, ซัลเอต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซต์ และในบ่อยังมีเกลือแร่ซง่ึ ช่วยให้ท่านผ่อนคลายและรักษโรคที่เกี่ยวกับ

ผิวหนังได้อกี ด้วย ให้ท่านได้อสิ ระกับการแช่นา้ แร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชุดว่ายนา้ และหมวกคลุมผมไปด้วย
สาหรับการแช่นา้ ) *.*.*.
หมายเหตุ : รายการบ่อนา้ พุไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ หากสนใจกรุณาติดต่อ หัวหน้าทัวร์ ราคาต่อท่าน...
คา่
*.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารคา่ ในบริเวณบ่อนา้ แร่ *.*.*.
ทีพ่ กั
HELLA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของกำรเดินทำง
เรคยำวิค-ล่องเรือชมปลำวำฬ-ออสโล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพือ่ นาท่าน ล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)
ทีอ่ าศัยอยู่ตามธรรมชาติ ชมเหล่าปลาวาฬที่มอี ยู่มากมายตามธรรมชาติ ให้ท่านได้ใกล้ชิด เพลิดเพลิน และ
ประทับใจในความน่ารักของปลาวาฬทีจ่ ะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง <<ใช้เวลาประมาณ 3
ชัว่ โมง>>
เทีย่ ง
อิสระอาหารเทีย่ ง
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)..เพือ่ เดินทางกลับสู่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอร์เวย์
……… น.
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเทีย่ งบิน
ที่ FI........
……… น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
ทีพ่ กั
OSLO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
ออสโล -ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
…นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
13.30 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางสู่กลับสู่ ประเทศไทย โดยการการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG955
วันที่แปดของกำรเดินทำง
ประเทศไทย
06.20 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
หมำยเหตุ

กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสมทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯจะยึดถือความปลอดภัย
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

ตลอดจน

อัตรำค่ำใช้จำ่ ย
เด็กตำ่ กว่ำ 12
เด็กตำ่ กว่ำ 12
วันที่เดินทำง

ผูใ้ หญ่

กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่ำน

พักเดี่ยวเพิ่ม

กับ 1 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

26 พ.ย. – 3 ธ.ค.
3-10 ธ.ค.
21-28 ม.ค. / 4-11 ก.พ.
18-25 ก.พ. / 3-10 มีค.
17-24 มี.ค.

99,900.-

13,500

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศ (เบอร์เก้น-ทรอมโซ-ออสโล)
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
5. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแอร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม
โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) อาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการ
แยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบนา้ ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ
ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย
เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
-ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ...
9. ค่าทิป 60 EURO / PAX
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระม ัดจาท ัวร์ ท่านละ 30,000 บาท
ิ ธิท
ภายใน 24 ชว่ ั โมงน ับจากว ันจอง มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะขอร ับลูกค้ารายต่อไป
ชาระงวดสุดท้าย 30 ว ัน ก่อนเดินทาง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การจ ัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
ั
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นสญญาการเดิ
นทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า
หมายเหตุ
ั ท
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อ ันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสยที
่ าง บริษ ัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การน ัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้ หรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก
้ น ังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้
หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทงในกรณี
ั้
ทท
ี่ า
่ นจะใชห
เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษ ัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษ ัทฯ จะแจ้งให้ทา
่ นทราบล่วงหน้า
20.- ว ันก่อนการเดินทาง

้ โปรแกรมท ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว ในกรณีทล
ี่ ูกค้า
ต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯจะไม่ขอร ับผิดชอบ
้ า่ ยใดๆ ทงสิ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
้ น
ค่าใชจ
ั้ น
่ นแปลงได้ ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว
และเหตุสด
ุ วิสยต่
่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ ม
เดินทางเป็นสาค ัญ….
เงือ
่ นไขการยกเลิก

 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกรณี มากกว่า 1 เดือนก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ
3,000 บาท
 ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี 1-29 ว ัน ก่อนว ันเดินทาง เก็บค่าบริการท ัวร์เต็มจานวน
ตามราคาท ัวร์
( หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบ ัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวต
ิ จะต้องมีใบร ับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษ ัทระบุขอ
้ ความ
้ น
บางอย่างในนนด้
ั้ วย เพือ
่ จะได้ยน
ื ย ันก ับสายการบินและต ัวแทนบริษ ัททีต
่ า่ งประเทศ (ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสาย
การบินและบริษ ัทต่างประเทศ)

่
เงือ
่ นไขวีซา
่ จากสถานทูตนนๆ
่ และ
- กรณีผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการอนุม ัติวซ
ี า
ั้ ทางบริษ ัทจะไม่มก
ี ารคืนค่าธรรมเนียมวีซา
ิ้
ค่าบริษ ัททีร่ ะบุในรายการท ัวร์ไว้แล้ว ใดๆทงส
ั้ น
- หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชาระค่าม ัดจาท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านต ัวแทนของ
บริษ ัทหรือชาระโดยตรงก ับทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆ
ของบริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงหมด
ั้
หล ังจากทีม
่ ก
ี ารจองท ัวร์และได้ชาระค่าม ัดจาท ัวร์หรือทงหมดแล้
ั้
ว ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านต ัวแทนของบริษ ัทหรือ
ชาระโดยตรงก ับทางบริษ ัท ทางบริษ ัทจะขอถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับในเงือนไขต่างๆของบริษ ัท ทีไ่ ด้ระบุไว้
ทงหมด
ั้

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน(ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
ั ทีท
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
 กรณีทรัพย์สน
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนื่อ งจากรายการทัวร์นี้เ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ด เสร็ จ หากท่า นสละสิทธิก
์ ารใช ้บริก ารใดๆตามรายการ หรือ ถูก ปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ
ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯเป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของทาง
สถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ข อรับผิดชอบ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ และเหตุ

ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ น
สุดวิสย
สาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม
่ ใหญ่
แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์
เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นัน
้ ได ้
 ใน1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึง
ท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ข้อความซึง่ ถือเป็นสาระสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นาสัม มนา และการเดินทางทีม
่ ีค วามช านาญ โดยจั ดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ น
เงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุม ของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ
ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทาง
ออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอ
สงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ าพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้
่ เดนมาร์ก
เอกสารประกอบการการยืน
่ วีซา
ั้ 8) *** ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
่ เดีย
่ น ับจากว ันยืน
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
ี า
่ ประมาณ 15 ว ัน
ทาการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และ
่ ไม่สามารถดึง
สาเนา 1 ชุดในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
หน ังสือเดินทางออกมาได้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่
วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน
(รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า
่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน
ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้อง
ขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
่ **หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
นามสกุลภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
้ งั้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน

หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียน
บ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
-กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้
สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

