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By Thai Airways International (TG) 
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ค่าทัวร์รวม :   

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้้ามันเช้ือเพลิง  

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / 

Double  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)  

 ค่าประกันการเดินทาง แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัติเหตุ ส้าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ้านวนเงินเอาประกนัภัย 

1,000,000 บาท 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้้าาหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก

อยู่ในความ ดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทัวร์ไม่รวม :  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น ประมาณท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 

 ค่าท้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลง

กันเป็น กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 

การจองทัวร์ (How to make your reservation)  

 เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และช้าระเงินมัดจ้าล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้

เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3วันนับจากวันท่ีจอง ซึ่งเงิน มัดจ้าดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของ

ท่าน และกรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 25 วันก่อนการ เดินทาง  

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  

1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช้าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อน

วันท่ีน้าเท่ียว ใหค้ืน 100% ของเงินค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อน

วันท่ีน้าเท่ียว ใหค้ืน 50% ของเงินค่าบริการ  

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน้าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันท่ี

น้าเท่ียว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน้าเท่ียวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการน้าเท่ียวต่อไปนี้ให้น้ามาหัก

จาก เงิน ค่าบริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการท่ีได้ช้าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน้า

เท่ียวจะ เรียกจาก นักท่องเท่ียวไม่ได้ ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน้าเท่ียว แสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 

ดังต่อไปนี ้

2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า  

2.2 ค่ามัดจ้าของบัตรโดยสารเครื่องบิน  
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2.3 ค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นอื่นๆ  

หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่น ามาใช้นี้เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยประกาศใช้นับต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ ใชเ้วลายื่นประมาณ 15 วัน ท าการ 

ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เปน็ต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้

เดินทางโดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกว่า ไบโอ

เมตริกซ์ซ่ึงข้อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบ ฐานข้อมูลเก่ียวกับวีซ่า VISเปน็ระยะเวลา 5 ปี 

ผู้สมัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย 

 พาสปอร์ตท่ียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต้่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่า

จะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน้าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ

อนุมัติวีซ่า  

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วขนาด 2*2 จ้านวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว  

 ส้าเนาทะเบียนบ้าน /ส้าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /ส้าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส้าเนา

ทะเบียนสมรส , หย่า / ส้าเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

 หนังสือรับรองการท้างานจากบริษัท / สังกัดท่ีท่านท้างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุ

ต้าแหน่ง, อัตราเงินเดือน ในปัจจุบัน, วันเดือนปี ท่ีเริ่มท้างานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อ

เดินทางไปท่องเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมา ท้างานตามปกติหลังครบก้าหนดลา  

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และส้าเนาหนังสือรับรองบริษัท

ท่ีคัดไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อม วัตถุประสงค์ และลายเซ็นต์กรรมการผู้มีอ้านาจ พร้อมตราประทับ 

(หากก้าหนดไว้) 

 หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว และแนบส้าเนาสมุดบัญชี

เงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน 
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 หรือสเตทเม้นท์ในกรณีท่ีใช้บัญชีของผู้เดินทางเองแต่ต้องอัพเดทสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือมี

เดือนใดเดือนหนึ่ง ขาดหายไป ต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารเท่านั้น ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออก

ของเงินสม่้าเสมอ และมีจ้านวนไม่ต้่ากว่า 100,000 บาท เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน เพียงพอท่ีจะ

ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในระหว่างท่ีท่านอยู่ต่างประเทศ ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชี

ใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองสถานะทางการเงินด้วย 

 ***โปรดใช้เป็นบัญชีออมทรัพย์***  

 กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ  

 กรณีท่ีเด็กอายุต้่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท้าจดหมาย

ยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ้านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก

ท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ้าเภอหรือเขต โดยมี นายอ้าเภอ หรือผู้อ้านวยการเขตลงลายมือช่ือ และ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และ

ถึงแม้ว่าท่านจะถูก ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่น

ค้าร้องใหม่ ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ ทุกครั้ง   

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย ท้ังนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ้านวยความสะดวก และประสานงาน

ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า

ไม่ว่าจะเป็นเหตุผล ใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้  
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