
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ดไูบ     

22.00น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู8-9 แถว T สาย

การบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัท่ีสอง ดไูบ-ออสโล-อุทยานฟร็อกเนอร-์ศาลาว่าการเมืองออสโล-เมืองบุสเครุด     

01.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสโ์ดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 385 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.00 น.  ถึงสนามบินเมืองดไูบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.15 น. เดินทางสู ่เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EK 159 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.20 น. ถึงสนามบิน เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเท่ียวชมกรุง

ออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตัง้แต่สมัยไวก้ิงเรืองอ านาจ ผา่นชมท าเนียบรัฐบาล 

ล่องเรือชมซองก์ฟยอร์ด  

ขึน้รถรางยอดเขาเมือง BERGEN  ลิม้รสปลาแซลม่อน 



 

  
 

พระบรมมหาราชวงัท่ีประทบัของพระมหากษัตริยแ์หง่นอร์เวย์ จากนั้นเขา้ชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรม

แสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิตและการด้ินรนตอ่สูข้องมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงักุสตาฟ-วิเกอแลนด์

น าคณะถา่ยรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่

ตัง้อยูบ่ริเวณริมแมน่ ้า ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นมุง่หนา้สูเ่มืองบุสเครุด  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ THON HOTEL HALINGDAL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม เมืองกอล-ฟอลม์-ล่องเรือชมซองกฟ์ยอรด์-กูด๊วาเกน้-เมืองเบอรเ์กน้   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นสู่เมืองฟอลม์ เป็นเมืองท่ีตัง้อยูบ่นความสูงถึง 866 เมตร 

เหนือระดบัน ้าทะเล ใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา เป็นเมืองเร่ิมตน้ของการชมซองกฟ์ยอร์ด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นลอ่งเรือชม ซองกฟ์ยอรด์ 

ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มา         

ในแผน่ดินโดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะ

แผน่ดินของธารน ้าแข็งเม่ือหลายลา้นปีสู ่เมืองกูด๊วาเกน้ น าทา่นเดินทางสู่

เมืองเบอรเ์กน้ โดยรถโคช้เมืองใหญอ่นัดบัสองไดร้ับยกยอ่งวา่เป็นเมือง

วฒันธรรม และเป็นเมืองทอ่งเท่ียวที่ มีช่ือเสียงดา้นตะวนัตกสุดของนอร์เวย ์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ THON BERGEN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

  

วนัท่ีส่ี ย่านบร๊ิกเกน้-นัง่รถรางข้ึนยอดเขา FLOYEN-เมืองบุสเครุด    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าทา่นชม ย่านบร๊ิกเกน้ ในเมืองเบอร์เกน้ ตวัเมืองเรียงราย       

ไปดว้ยบา้นเรือนเกา่แกอ่ายุกวา่ 1,000 ปี ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 คน ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก 

สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  และเป็นทา่เรืออนัเกา่แกท่ี่มีความส าคญัตอ่อาณาจกัรการคา้ขาย         

ในยุคสนันิบาตฮนัเซียติก อาคารอายุกวา่ 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟรอ้นท ์ซ่ึงเป็นตวัอยา่งการกอ่สรา้งท่ีโดดเดน่ และ 

มีความส าค ัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนไดร้ับการบนัทึกภาพมากท่ีสุด และไดร้ับการจดทะเบียน          

เป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก ้ (Unesco) จากนั้นน าท่านนั่ งรถรางจากใจกลางเมืองเบอร์เกน้เพ่ือข้ึนสู่         

ยอดเขา FLOYEN เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีงดงามเม่ือข้ึนไปถึงสถานีชัน้บนสุด ท่ีมีความสูง 320 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล อิสระถา่ยภาพ ชมวิวแบบมุมพาโนรามา    

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าคณะเดินทางสู ่เมืองบุสเครุด ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของ

ล าธารท่ีกดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ ่ผา่นหมูบ่า้นชนบทสู่เมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่พียงหลกัพนัคน แตมี่

ทรัพยากรทางธรรมชาติอาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในดา้นกีฬาฤดูหนาว 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ THON HOTEL HALINGDAL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้ เกโล่-ออสโล-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ-คารล์โจฮนัเกท    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยเ์ป็น

เมืองท่ีมีคา่ครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอร์ด ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะได ้

พบกบัสภาพของธรรมชาติท่ีแปลกใหม ่ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เต็มไปดว้ยทุง่หญา้เขียวขจีในบรรยากาศ       

ฤดูรอ้นของสแกนดิเนเวีย   



 

  
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิง        

ท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือ 

ในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปีเป็นต านานของชาวไวก้ิง เรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิง        

ใชเ้รือทัง้ในเร่ืองของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีค ากลา่ววา่ ถา้ไมมี่เรือไวก้ิงก็จะไมมี่ยุคที่

รุ่งเรืองท่ีสุดของชาวไวก้ิง จากนั้นน าคณะเท่ียวชมเมืองอิสระใหท้า่นไดเ้ดินเท่ียวยา่น คารล์โจฮนัเกท ถนนชอ้ปป้ิง       

ท่ีมีช่ือเสียงของกรุงออสโล 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ RADISSON BLU PARK HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก สกีจมัพ-์ดูไบ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั สนามกีฬาสกีจมัพโ์ฮลเม่นโคลลบ์าคเค่น 

ตัง้อยูน่อกเมืองออสโล ไดเ้วลาสมควรน าทา่นสูส่นามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 160 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23.25 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ          

03.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 376  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

**************************** 

อตัราค่าบริการ  

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง ลดท่านละ   2,000 บาท 

พกัเด่ียว    ท่านละ  10,000 บาท 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

สิงหาคม 23 – 29  ส.ค. 60 49,900 
 



 

  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินเอมิเรตส ์

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

 โรงแรม ท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 คา่เขา้ชมสถานที่ ทอ่งเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าทิปคนขบัรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วนั/คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 

  

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชั่วโมง) พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 



 

  
 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ทา่น โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่นออก

เดินทาง 2 สปัดาห ์

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีเกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบติัเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่ สุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ใน

กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

อนัเน่ืองจากการกระท าที่ สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ

ก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรอง(DBD) ท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ขอเป็นแบบภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนาสถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่



 

  
 

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

** หมายเหตุ ** 

การจองคิวย่ืนวีซ่าเชงเกน้(นอรเ์วย)์ หลงัจากท่ีเลือกวนัย่ืนวีซ่าในเวปไซตข์องทางสถานทตูแลว้จะตอ้ง

ช าระค่าวีซ่าทนัที(ซ่ึงรวมอยู่ในราคาทวัรแ์ลว้) กรณีท่ีทางบริษทัไดท้ าการจองคิวย่ืนวีซ่าและแจง้ใหผู้ ้

เดินทางรบัทราบแลว้ ถา้ผูเ้ดินทางเกิดการเปล่ียนแปลงคิวย่ืนในภายหลงั ทางผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบ 

ค่าวีซ่าในครัง้ถดัไปดว้ยตวัเอง  

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 


