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Code: IU01-ISL-IcelandA-10TG-Jul-Dec-174-189-A220518 

 

ยโุรปไอซแ์ลนด ์A 10 วนั (TG...2022) 

ไอซแ์ลนด ์- เดนมารก์ - เยอรมน ี

ธารน า้แข็ง (GLACIER) - น า้พุรอ้น (GEYSIR) - ภเูขาไฟ (VOLCANO) - ทะเลสาบน า้แข็ง (ICEBERG) 

 

จดุเดน่ของทวัร ์: เทีย่วชมเรกยาวกิเมอืงหลวงของไอซแ์ลนด ์ชมภเูขาเคริก์จเูฟล หรอืภเูขาหมวกแมม่ด สญัลักษณ์

อยา่งหนึง่ของไอซแ์ลนด ์เมอืงเรคฮอลล ์เมอืงใหญอ่นัดบัสองของประเทศ ชมอทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์น ้าตกกลู

ฟอสส ์หรอืไนแองการา่แหง่ยโุรป ชมน ้าพรุอ้นธรรมชาตเิกยซ์รีห์รอืกเีซอรท์ีม่นี ้ารอ้นพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ในทกุ ๆ 7-10 

นาท ีน ้าตกเซลยาลันสฟ์อสส ์น ้าตกสโกกา้ฟอสส ์ขีส่โนวโ์มบลิลอ่งลอยบนหมิะขาวโพลน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบน ้าแข็ง 

(ICEBERG) ชมหาดทรายด า และแทง่หนิรปูรา่งแปลกตา แชน่ ้าแรท่ีบ่ลลูากนู (BLUE LAGOON) ลา่แสงเหนอื และชอ้ป

ป้ิงจใุจทีแ่ฟรงคเ์ฟิรท์ ชมเมอืงแฟรงคเ์ฟิรท์และ ไฮเดลเบริก์ เมอืงพระราชสมภพลน้เกลา้รัชกาลที ่8, วันสดุทา้ยคุม้คา่

เพราะกลับไฟลทค์ ่า 

หมายเหต ุ -  โอกาสทีจ่ะไดช้มแสงเหนอืไดม้าก คอืชว่งกนัยายน-เมษายน / ตอ้งเรยีนวา่มนัเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิไมม่ใีครรับรองไดว้า่จะมเีมือ่ไหร ่โปรดอยา่หลงเชือ่ค าโฆษณาวา่ไดเ้ห็นแน่ ๆ  

 -  หากคนืไหนมเีปอรเ์ซน็ตว์า่มปีรากฏการณ์แสงเหนอื ทีเ่คานเ์ตอรโ์รงแรมสว่นใหญจ่ะมกีารขายทวัรต์อน

กลางคนืเพือ่ออกไปตามลา่แสงเหนอื (รถทวัรใ์ชต้อนกลางวัน หมดเวลาขบัแลว้) หรอืหัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ให ้

ทา่นทราบ หรอืออกมาชมบรเิวณใกล ้ๆ โรงแรม บางคนเรยีกวา่ “ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื” (ขา้ง ๆ โรงแรม) 

คอืทีไ่อซแ์ลนดส์ามารถเห็นไดท้ัง้เกาะแมแ้ตข่า้ง ๆ โรงแรมหรอืดา้นหนา้-ดา้นหลังโรงแรม 

  -  ออกจากเมอืงเรกยาวกิแลว้ เมอืงอืน่ ๆ ในไอซแ์ลนด ์จะเป็นเมอืงเล็กมาก ๆ โรงแรมทีพ่ักมจี ากดัมาก ๆ 

และ นอ้ยมากโปรแกรมอาจสลับบา้งตามโรงแรมทีไ่ด ้ 

  -  มหีน่วยงานพยากรณ์คลา้ยพยากรณ์อากาศของกรมอตุฯุ และมแีอปแจง้เตอืนปรากฏการณ์แสงเหนอืหลาย

แอป 

 -   กลอ้งจากโทรศัพทม์อืถอืไมเ่หมาะกบัการถา่ยรปูแสงเหนอื ควรเตรยีมกลอ้งถา่ยรปูและขาตัง้กลอ้งไปดว้ย 

  -   ไอซแ์ลนดไ์มม่อีะไรใหซ้ือ้ ผลติภณัฑข์องบลลูากนูแพงมาก เหมาะส าหรับคนเมอืงหนาวมากกวา่คนเมอืง

รอ้น 

 -   ทีเ่ราเลอืกแวะแฟรงคเ์ฟิรท์กอ่นกลับเพราะสนิคา้ทีเ่ยอรมนถีกูกวา่ทีส่แกนดเินเวยีมาก และหลากหลายกวา่ 

 -   ไฟลทข์ากลบัเป็นไฟลทก์ลางคนื คุม้คา่กวา่ (การบนิไทยจากยโุรปกลับกรงุเทพฯ ไฟลทค์ า่มแีคแ่ฟรงค์

เฟิรท์กบัลอนดอนเทา่นัน้) 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 1 เคาน์เตอร ์ A-B สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ

สะดวกดา้นกระเป๋าและการเชค็อนิ  

 

วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ - โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - เรกยาวกิ (ไอซแ์ลนด)์  

 

01.20 น. ออกเดนิทางสูโ่คเปนเฮเกน้ โดยเทีย่วบนิที ่TG 950   

07.40 น. ถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน้ (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมารก์ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร แลว้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง  

น าทา่นชมกรงุโคเปนเฮเกน้ ถา่ยภาพกบัจัตรัุสหนา้พระราชวังอ

มาเลียนบอร์กที่งดงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของพระ

ราชวงศแ์หง่เดนมารก์  

จากนัน้ชมน ้าพุแห่งราชนิีเกฟิออน ทีก่ าลังลงแสโ้คถกึทัง้ 4 

เพือ่ลากคันไถพืน้ดนิมาสรา้งเป็นประเทศเดนมารก์ ตามต านาน

การสรา้งประเทศ  

ชมสญัลักษณ์ของโคเปนเฮเกน้ “ลติเติล้ เมอรเ์มด” อนุสาวรยีเ์งอืกนอ้ย จากเทพนยิายรักอันลอืลันของ

ฮนัส ์ครสิเตยีนแอนเดอรส์นั  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร / เดนิทางสูส่นามบนิ 

14.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเรกยาวกิ โดยสายการบนิไอซแ์ลนด ์แอร ์โดยเทีย่วบนิที ่FI 205 (ใชเ้วลาประมาณ 

2 ชัว่โมง 40 นาท ี/ เวลาทีไ่อซแ์ลนดช์า้กวา่แผน่ดนิใหญ ่1 ชม. ในฤดหูนาว และ 2 ชม. ในฤดรูอ้น)  

 ** บางกรุป๊เป็น สายการบนิสแกนดเินเวยีน แอรไ์ลนส ์(SAS) ไป-กลบั แตเ่วลาใกลเ้คยีงกนั 

15.25 น. ถงึสนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรงุเรกยาวกิ (REYKJAVIK / อา่วแห่งควัน)         

น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม GRAND HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

วนัทีส่าม   เรกยาวกิ – สะเนเฟลเนส – เบอกาเนส  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นสมัผัสบรรยากาศอนัสดชืน่ของกรงุเรกยาวกิ  

- ชมโบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (HALLGRÍMSKIRKJA)  

โบสถท์างศาสนาครสิตท์ี่สูงทีสุ่ดในไอซแ์ลนด ์เป็นจุดที่

สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง ที่เมื่อขึน้ไปดา้นบนจะมองเห็น

ทัศนยีภาพของเรกยาวกิโดยรอบ  
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- โบสถ์นี้มคีวามส าคัญในฐานะเป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มเีอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน 

(GUÐJÓN SAMÚELSSON) ออกแบบสถาปัตยกรรมอมิพราสชัน่นสิท ์รวมเวลาการกอ่สรา้ง 38 ปี 

คอืตัง้แตปี่เริม่สรา้ง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1986  

แลว้น าทา่นไปชมสถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่คอื HOFDI HOUSE  

- บา้นทีม่เีรือ่งราวในประวัตศิาสตรช์าตอิันน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองและจัดเลีย้งผูน้ า 2 ประเทศ

มหาอ านาจผูย้ ิง่ใหญ่อเมรกิา-รัสเซยี ในการยุตสิงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซแ์ลนด์ ศาลา

เทศบาลเมอืง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านสู่แหลมสะเนเฟลเนส (SNAEFELLSNES) น าท่านชมและ

ถ่ายภาพกับภูเขาเคริก์จูเฟล (KIRKJUFELL) หรือหมวกแม่มด 

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของไอซ์แลนด์ แลว้ออกเดินทางสู่เบอ

กาเนส (BORGARNES)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม B.59 หรอืระดับเดยีวกนั 

**หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 

 

วนัทีส่ ี ่          เบอกาเนส – ซงิเควลลรี ์– น า้ตกกลูฟอสส ์– น า้พุรอ้นเกยซ์รี ์- เซลฟอสส ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านชมเรคฮอลท  ์(REYKHOLT) เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์และยังเป็นที่ตัง้ของ

มหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงของไอซแ์ลนดอ์กีดว้ย บา้นเรอืนถูกปลูกสรา้งจากไมท้าสสีันสดใสตัง้อยูร่มิฝ่ัง

แมน่ ้า บา้งก็ปลูกบนเนนิลาดชนัซึง่มภีมูศิาสตรอ์ยูต่ดิภเูขาแต่จัดตัง้เป็นระเบยีบอยา่งลงตัว น าชมความ

น่ารักของเมอืงเล็กๆ และบันทกึภาพกับโบสถป์ระจ าเมอืง (REYKHOLT CHURCH) ซึง่สรา้งมาตัง้แต่

ศตวรรษที ่12  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมความมหัศจรรยเ์หนอืธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงแหวนทองค า หรอื 

(GOLDEN CIRCLE) ทัศนยีภาพของทุง่หญา้ตัดกบัทุง่ลาวา มฝีงูแกะ, ววั และมา้ไอซแ์ลนดห์ากนิอยู่

ตามธรรมชาต ิ 

ชมสถานทีส่ าคัญในประวตัศิาสตรข์องชาตคิอื  

ซงิเควลลรี ์(ÞINGVELLIR)  

- อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรก / มรดกโลกของ

องคก์ารยเูนสโก เป็นรอยเชือ่มระหวา่งทวปียโุรป

และอเมรกิา สถานทีแ่หง่นีม้คีวามส าคญัในฐานะ

เป็นสภาแหง่แรกของไอซแ์ลนด ์โดยรัฐสภาได ้
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กอ่ตัง้เมือ่ ค.ศ. 930 และตอ่เนือ่งมาจนถงึ ปี ค.ศ. 1789 ซงิเควลลรีต์ัง้อยูต่รงรอยแยกของหบุเขา

กบัทะเลสาบ ÞINGVALLAVATN ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนด์

ใกลก้บัคาบสมทุรเรกยาเนส (REYKJANES) และภเูขาไฟเฮนกลิล ์(HENGILL) เป็นจดุก าเนดิ

ทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละทางดา้นธรณีวทิยา เพราะเป็นจดุทีม่รีอยเลือ่นของโลกเป็นระยะทางไกล 

ระหวา่งทางแวะชมเคริด์ ชมรอ่งรอยปลอ่งภเูขาไฟทีด่ับแลว้มนี ้าทว่มขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง  

 ชมน า้ตกกลูฟอสส ์(GULLFOSS) หรอืไนแอง

การา่แหง่ไอซแ์ลนด ์ 

- ถอืเป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศ

นี ้ทีเ่มือ่ผูม้าเยอืนไอซแ์ลนดต์อ้งมาทอ่งเทีย่ว 

ชือ่น ้าตกแหง่ Gullfoss มาจากค าวา่ Gull ที่

แปลวา่ทองค าและ Foss ทีแ่ปลวา่น ้าตก เมือ่

รวมกนัหมายถงึน ้าตกทองค า  ถอืเป็นหนึง่ในความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดบัโลกทีเ่กดิจากการละลาย

ของธารน ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งที่

ความสงูกวา่ 30 เมตร  

 แลว้ไปชมน ้าพรุอ้นธรรมชาต ิเกยซ์รี ์(GEYSIR)  

- เป็นทีม่าของค าวา่กเีซอร ์GEYSER ทีใ่ชก้นัทั่วโลก น ้าพุ

รอ้นทีน่ีพ่วยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุ ๆ 7-10 นาท ีดว้ย

พลังงานทีอ่ยูใ่ตห้นิเปลอืกโลก ขบัเคลือ่นออกมาเป็นน ้าพรุอ้น ชว่ยใหอ้ากาศอบอุน่สบาย และ

รัฐบาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชใ้นครัวเรอืน  

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซลฟอสส ์(SELFOSS)  

 น าเขา้ทีพ่ักโรงแรม SELFOSS หรอืระดับเดยีวกนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

**หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 

 

วนัทีห่า้          เซลฟอสส ์– เซลยาลนัส ์ฟอสส ์– สโกกา้ฟอสส ์– ไมดาลโจกลุ – สกาฟตาเฟล    

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านชมและบันทึกภาพกับน ้าตกเซลยาลนัส์ฟอสส ์

(SELJALANDSFOSS)  

- ความสูง 60 เมตร น ้าตกที่มคีวามสวยงามและแปลกตา 

โอบลอ้มไปดว้ยมอส ตน้หญา้ และดอกไมห้ลากสสีนั  

จากนัน้น าทา่นสูน่ า้ตกสโกกา้ฟอสส ์(SKOGAFOSS)  

- มีความสูง 62 เมตร ถือไดว้่าเป็นน ้ าตกที่สูงที่สุดของ
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ไอซแ์ลนด ์และชมพพิธิภัณฑพ์ืน้บา้น SKOGAR FOLK MUSEUM ทีแ่สดงถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวไอซแ์ลนด ์ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นสูไ่มดาลโจกลุ (MYRDALSJOKULL)  

จากนัน้เปลีย่นพาหนะเป็นรถขับเคลือ่น 4 ลอ้ ใหท้่านได ้

ตื่นตากับธารน ้าแข็งที่กวา้งใหญ่สุดสายตา ที่สามารถ

สัม ผัสไดอ้ย่างใกลช้ ิด  สุดยอดการเดินทางด ว้ย

ประสบการณ์ขับสโนวโ์มบลิ SNOW MOBILE ดว้ยตัว

ท่านเองไปบนธารน ้าแข็ง (คันละ 2 ท่าน พรอ้มอุปกรณ์

กนัหนาวครบชดุ)  

แลว้เดนิทางสูส่กาฟตาเฟล (SKAFTAFELL)  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม FOSS HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

**หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 

 

วนัทีห่ก   สกาฟตาเฟล – โจกลุซาลอน (ไอซเ์บริก์) – วคิ     

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านสู่ทะเลสาบน า้แข็งโจกุลซาลอน (JOKULSARLON)  

- ทะเลสาบน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของไอซแ์ลนด์ เกดิจากการ

ละลายของธารน ้าแข็งวัทนาโจกุล ก่อใหเ้กดิเป็นทะเลสาบสี

มรกตอันงดงาม ตัดกับสีขาวของกอ้นน ้าแข็งที่ลอดกระจัด

กระจาย ถอืเป็นธารน ้าแข็งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป  

- น าทา่นลอ่งเรอืชมกอ้นน า้แข็ง (ICEBERG) ขนาดตา่ง ๆ 

อยา่งใกลช้ดิจนสามารถสมัผัสไดด้ว้ยมอื และชีช้วนกนัจนิตนาการรปูลักษณ์ของกอ้นไอซเ์บริก์แตล่ะ

กอ้น โดยแตล่ะกอ้นทีท่า่นเห็นเพยีงแคห่นึง่ในสามของขนาดจรงิเทา่นัน้ เนื่องจากสว่นทีเ่หลอือยูใ่น

น ้า จากนัน้ออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงวคิ  

หมายเหต ุ       **เรอืมเีฉพาะกลางเมษายน-ปลายตลุาคม (อาจกอ่นหรอืหลัง-ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) เลยจากนี้มาชม

และถา่ยรปู 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงวคิ (VIK)  

- หมูบ่า้นเล็ก ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา, ทุง่หญา้, ฝูงมา้และ

ฝูงวัว รวมทัง้ทวิทัศน์ของทะเลทีง่ดงาม น าท่านชมหาด

ทรายสีด าและเนินเขารมิทะเลที่มีลักษณะเป็นแท่งหนิ
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รปูรา่งแปลก ๆ เกดิจากการสกึกรอ่นของหนิลาวา และแนวหนิบะซอลต ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม ICELANDAIR หรอืระดับเดยีวกนั 

**หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 

 

วนัทีเ่จ็ด          วคิ – บลลูากนู – เคฟลาวกิ      

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นสูบ่ลลูากนู (BLUE LAGOON / 3 ชม.) หรอื ทะเลสาบ

สฟ้ีา สถานทีท่่องเทีย่วเพือ่สุขภาพระดับโลกและโด่งดังทีสุ่ด

ของไอซแ์ลนด ์นักท่องเทีย่วกว่า 95% ทีม่าเยอืนไอซแ์ลนด์

ตา่งไมพ่ลาดกบัการมาเยอืนสถานทีแ่หง่นี ้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาตเิพื่อการบ ารุงผวิพรรณ ผ่อนคลาย

ไปกบัการ STREAM & SAUNA เพือ่การพักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ  

ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้เดนิทางไปเคฟลาวกิ (KEFLAVIK / 30 นาท)ี  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม PARK INN BY RADISSON หรอืระดับเดยีวกนั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หมายเหต ุ ** การเขา้บลลูากนูเป็นแพ็กเกจทีร่วมผา้ขนหนูอาบน ้าให ้(กรณุาน าชดุวา่ยน ้ามาดว้ย / ไมม่ขีาย) 

** ครมีของบลูลากนู แนะน าว่าไปซือ้ในสนามบนิ (DUTY FREE) สะดวกกว่า เพราะไมต่อ้งเสยีเวลาท า

คนืภาษี 

** ตา่งจังหวัดของไอซแ์ลนด ์100% เป็นอาหารพืน้เมอืงและสว่นใหญเ่ป็นปลา 

 

วนัทีแ่ปด   เคฟลาวกิ – แฟรงคเ์ฟิรท์ (เยอรมน)ี      

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม / เดนิทางไปสนามบนิ 

07.25 น.  ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรท์ โดยสายการบนิไอซแ์ลนด ์แอร ์เทีย่วบนิที ่ FI 520 

13.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรท์ (FRANKFURT) เมอืงศูนยก์ลางการเดนิทาง ศูนยก์ลางธุรกจิการเงนิ การ

ธนาคารทีส่ าคัญของเยอรมน ีเดนิทางเขา้ตัวเมอืง  

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นสูย่า่นการคา้เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่าง ๆ ในหา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิคา้แบรนดเ์นม นาฬกิา, กระเป๋า

แบรนดด์ัง หรอืกระเป๋าเดนิทาง RIMOVA ของเยอรมนี ฯลฯ (แฟรงคเ์ฟิรท์มสีารพัดแบรนดเ์นมและไม่

แพง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



Page 7 of 10 

 

 

 

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม MOVENPICK FRANKFURT CITY หรอืระดับเดยีวกนั  

หมายเหต ุ ทีไ่อซแ์ลนดไ์มม่อีะไรซือ้นอกจากของทีร่ะลกึและครมีของบลลูากนู (ไมเ่หมาะกบัคนเมอืงรอ้น)  

 

วนัทีเ่กา้   แฟรงคเ์ฟิรท์ – ไฮเดลเบริก์ – กรงุเทพฯ  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

อสิระเพือ่พักผอ่นเก็บสมัภาระ หรอืเลอืกซือ้ของเพิม่เตมิ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านสูไ่ฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG / 1 ชม. 15 นาท)ี 

เมอืงศูนยก์ลางการศกึษาของเยอรมนี และยังเป็นเมอืง  

พระราชสมภพของลน้เกลา้รัชกาลที ่8  

น าท่านขึน้ชมปราสาท   ไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG 

CASTLE) ซึง่ตัง้อยูบ่น เนนิเขารมิผั่งแมน่ ้าเนคการ ์ซึง่ถอื

เป็นปราสาทขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้เมือ่ราวปี ค.ศ. 1300 ใน

รปูแบบศลิปะเรเนซองส ์ชมถังหมกัองุน่เพือ่ผลติเป็นไวนท์ี่

ใหญท่ีส่ดุในโลก ซึง่จไุดถ้งึ 221,726 ลติร  

แลว้น าท่านชมววิสวยของเมอืง และสะพานคารล์ - ทโีอดอร ์ (KARL - THEODORE) หรอืโอลดบ์รดิจ ์

ซึง่ทอดขา้มแมน่ ้าเนคการต์ัง้แตปี่ ค.ศ. 1786  

จากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิเพือ่ท าคนืภาษีและตรวจเชค็สมัภาระ 

20.30 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 927 

 

วนัทีส่บิ   กรงุเทพฯ 

 

15.55 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้) 

 

หมายเหต ุ  ไฟลทค์ ่า TG923 แวะภเูก็ต 1 ชม. (ชว่งนี ้- หรอือาจเปลีย่นแปลง) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

*กรุป๊ทีเ่ดนิทางกลบัไฟลทก์ลางวนั (ไฟลทก์ลางคนืยกเลกิ) 

 

วนัทีเ่กา้   แฟรงคเ์ฟิรท์ - กรงุเทพฯ  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม / เดนิทางไปสนามบนิ 
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14.45 น.  บนิตรงกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 921  

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

 

06.25 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้) 

 

วนัเดนิทาง    1-10, 8-17, 22-31 ก.ค., 11-20 ส.ค., 26 ส.ค. - 4 ก.ย. 

  8-17, 15-24 ก.ย., 23 ก.ย. - 2 ต.ค., 6-15, 14-23, 21-30 ต.ค., 4-13, 18-27 พ.ย. 

  2-12 ธ.ค. (11 วัน) 

อตัราคา่บรกิาร     

รายการ ก.ค.. - ส.ค. ก.ย. - พ.ย. ธ.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ  176,000 174,000 189,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี  พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ 

145,000 143,000 155,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ 

136,000 134,000 146,000 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 27,000 27,000 30,000 

 

หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ั๋วกรุ๊ป กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000 - 10,000 บาท 

*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไม่ไดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  

-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 20 กก.  

-  คา่อาหารตามรายการ     

-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ   

-  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ   

-  คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร  

-  คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั 

-  คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท   

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม - ไปสนามบนิ) 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่หวั  

และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกทา่นอกี 1 ฉบบั 

เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหตุ ถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้

โรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

การจองและช าระเงนิ 

-  กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 51,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท     

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจ า 21,000.-บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ า (41,000.-บาท)   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทัวร ์  

-  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีสุ่ดเพราะเราตอ้งการก าไรจากการท า

ธุรกจิ  

ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลูกคา้  

หมายเหต ุ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 12 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิหรือการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงานการ

ประทว้งจลาจล ปัญญาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิุกชนดิ อาท ิแผ่นดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภูเขาไฟระเบดิ 

ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ, การ

นัดหยุดงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อัน

เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูต

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนจองทัวรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพื่อท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

-  ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถ รับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทาง

เท่านัน้ แตข่อเรียนแนะน าว่าท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิูกคา้ทีก่ระเป๋า

หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 
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-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

น าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


