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AMAZING ICELAND 9 DAY 

สวเีดน สต็อกโฮลม ์ไอซแ์ลนด ์เดนมารก์ โคเปนเฮเกน 

  

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ – สต็อกโฮลม์ (สวเีดน) 

22.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิCheck-in เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย H/J  เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวก

ในการเชค็อนิ 

วนัที ่2 สต็อกโฮลม์ - เทีย่วชมเมอืง – แกมลา่สตอน - พพิธิภณัฑว์อซา่ 

01.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 960 

06.55 น. ถงึทา่อากาศยานอาลันดา้ กรงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน การเขา้สูก่ลุม่ประเทศเชงเกน้  (Schengen 

Visa) จะท าการตรวจคนเขา้เมอืง ณ ทา่อากาศยานอาลนัดา้ 

 

น าคณะเทีย่วชมกรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์ เกาะแกมลา่สตอน ยา่นเกา่แกท่ีส่ดุและสวยงาม

ราวกบัภาพวาด รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยคุกลาง พระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้, 

ตลอดจนกลุม่อาคารพพิธิภณัฑ ์ ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตัง้อยูร่มิน ้าตามเนนิสงูต า่ ท าใหส้ต็อก

โฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก บนัทกึภาพเมอืงสวยจากจดุชมววิ  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย คณะเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่ 17 เนือ่งจากสามารถรักษา

ชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์ และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรปูแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวาซา

เป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

 

มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงยา่นวอลค์กิง้สตรทีอนัทันสมยั หรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพัก Scandic Central hotel  หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่3 สต็อกโฮลม์ - บนิสูเ่รคยาวกิ (ไอซแ์ลนด)์ - โบสถอ์ลัลก์รสีคริค์ยา - บา้นเฮปิดริ ์- คอนเสริต์ฮอลล์

ฮารป์า 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

12.55 น. บนิสูก่รงุเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์ โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์ FI 307 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 

3.15 ชัว่โมง) 

15.10 น. ถงึสนามบนิเคฟลาวกิ (อา่วแหง่ควัน) เนือ่งจากมคีวันไอน ้าทีพ่วยพุง่ขึน้มาจากบอ่น ้ารอ้น นอกจากนีย้งัมี

ต านานไวกิง้โบราณ ทีม่หีลกัฐานแสดงถงึการปกครองดนิแดนแถบนีม้ากอ่น รถรอรับคณะแลว้เดนิทางสูก่รงุ

เรคยาวกิ เมอืงหลวงอนังามสงา่ของชาวไอซแ์ลนด ์
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 เทีย่วชมเมอืงเรคยาวกิ (Reykjavik) เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ศลิปะ ประวัตศิาสตร ์ และวัฒนธรรมที่

น่าสนใจ อาท ิคอนเสริต์ฮอลลฮ์ารป์า (Harpa) และโบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) ผูท้ีม่คีวาม

หลงไหลในทศันศลิป์ จะไดช้มรปูปัน้ทีน่่าประทบัใจมากมาย ทัง้ประตมิากรรมและศลิปะตามทอ้งถนนทั่ว

เมอืงเรคยาวกิ  

บา้นเฮปิดริ ์ (Höfði House) เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามส าคัญระดบันานาชาต ิ

เขตยา่นทา่เรอืเกา่ทีย่งัคงกลิน่อายของวถิชีวีติของผูค้น 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพัก Fosshotel Reykjavik Hotel  หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่4 โกลเดน้เซอรเ์คลิ – น า้ตกกลูลฟ์อสส ์– น า้พุรอ้นเกยซ์รี ์– ซงิเควลลรี ์– Aurora Hunting (ลา่

แสงเหนอื) 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น. น าเทีย่วชมความมหศัจรรยเ์หนอืธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรอื Golden Circle 

ทัศนยีภาพของทุง่หญา้ตดักบัทุง่ลาวา มฝีงูแกะ, วัว และมา้ไอซแ์ลนด ์ หากนิอยูต่ามธรรมชาต ิ 3 สถานที่

ส าคญัทีไ่มค่วรพลาดชม  

1. น ้าตกกลูลฟ์อสส ์หรอืไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด ์ถอืเป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศ  

2. น ้าพรุอ้นธรรมชาตเิกยซ์รี ์น ้าพรุอ้นทีน่ีพ่วยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุ ๆ 7-10 นาท ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 3. น าทา่นชมสถานทีส่ าคญัในประวัตศิาสตรข์องชาตคิอื ซงิเควลลรี ์ (Þingvellir) อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรก

ของไอซแ์ลนด ์และมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชือ่มระหวา่งทวปียเูรเซยี และทวปี

อเมรกิาเหนอื สถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูต่รงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบ

ตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ เป็นจดุก าเนดิดา้นประวัตศิาสตร ์ และดา้นธรณีวทิยาเพราะเป็นจดุที่

มรีอยเลือ่นของโลก เป็นระยะทางหลายหมืน่กโิลเมตร เดนิทางกลบัสูเ่รคยาวกิ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพัก Fosshotel Reykjavik Hotel  หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
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 ค ่าคนืนีน้ าทา่นสูก่จิกรรมลา่แสงเหนอื  

รถน าทา่นเดนิทางออกนอกเมอืงเพือ่ใหป้ลอดจากแสงไฟ ในเขตอทุยานซงิเควลลรี ์(Þingvellir)  

แสงเหนอื หรอื NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ

ในเชต บรเิวณขัว้โลกเหนอืในกลุม่ประเทศทีอ่ยุใ่นเขตอารก์ตกิ เซอรเ์คลิ โดยมปีระเทศไอซแ์ลนดร์วมอยู่

ดว้ย มกัจะพบเห็นไดท้ัว่ไปเนือ่งจากเป็นแสงทีม่าจากชัน้บรรยากาศเหนอืพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. 

โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในชว่งเวลาฟ้าเปิด และอยูใ่นระหวา่ง เดอืนกนัยายน-เดอืนเมษายน ของทกุปี 

วนัที ่5 South Shore – น า้ตกสโกการ ์– น า้ตกเซลยาลนัน ์– หมูบ่า้นวกิ – หาดทรายด า - เคริค์ยแูบร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น. ทอ่งเทีย่วเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนดม์ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของการคน้พบพลังงาน

ความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานทีถ่กูน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ ท าใหป้ระเทศแหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งให ้

เป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ นอกจากนีพ้ลังงานดังกลา่วยงัถกูน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอกีดว้ยทศันยีภาพสอง

ขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศสุตัว ์มภีเูขาไฟ Eyjafjallajokull เดน่ตระหงา่นเป็นฉากหลัง และเป็นภเูขา

ไฟทีย่งัมกีารปะทอุยูต่ลอดเวลา  

 

แวะถา่ยรปูกบัน ้าตกเซลยาแลนส ์ (Seljalansfoss) มคีวามสงู 60 เมตร และน ้าตกอกีแหง่หนึง่คอื สโกการ ์

(Skogarfoss) มคีวามสงู 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิ โอบลอ้มไปดว้ย
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ทุง่ลาวา, โตรกผา และหบุเหว  

 

เดนิทางตอ่สูห่มูบ่า้นวกิ (Vik) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย หมูบ่า้นวกิ (VIK) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ ชมหาดทรายสดี า เต็มไปดว้ยเม็ดกรวดทรายสดี า

สนทิ จนชาวไอซแ์ลนดเ์รยีกกนัวา่ Black Sand Beach อนัเกดิจากการสกึกรอ่นของหนิลาวา และแนวแทง่

หนิบะซอลต ์ ทีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่บนโลกนี ้ เหมาะแกก่ารบนัทกึภาพ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศในแต่

ละฤด ูเดนิทางสูเ่คริค์ยแูบร ์

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพัก Hotel Klauster  หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่6 เคริค์ยแูบร ์ – CRYSTAL CAVE - โจกลุซารล์อน (ไอซเ์บริก์) - ขบั SNOWMOBILE บนธาร

น า้แข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในไอซแ์ลนด ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 

09.00 น. น าทา่นชมถ ้าครสิตัล (Crystal Cave) เป็นถ ้าในทะเลสาบแชแ่ข็งทีเ่กดิจากธารน ้าแข็ง สวนีาเฟลลโ์จกลุ 

(Svinafellsjokull Glacier)  

โดยถ ้าแหง่นีม้ปีากถ ้าทีเ่ป็นปลอ่งน ้าแข็งสงูประมาณ 22 ฟตุ แตเ่นือ่งจากสภาพอณุหภมูทิีค่อ่นขา้งมกีาร

เปลีย่นแปลงบอ่ย รปูแบบของถ ้าน ้าแข็งจงึไมค่อ่ยแน่นอน และมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา การเขา้ไป

ชมความงดงามของถ ้าน ้าแข็ง จงึสามารถท าไดแ้คใ่นชว่งฤดหูนาว  

ความความโดดเดน่ของถ ้าแหง่นีก้็คอื ผนังน ้าแข็งคอืกอ้นน ้าแข็งสฟ้ีาออ่นเหมอืนกบักอ้นครสิตัล ทีส่ามารถ

มองเห็นไดภ้ายใตผ้นังถ ้า ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเราทอ่งไปในดนิแดนพศิวง และไมค่ดิวา่จะมอียูจ่รงิในโลกนี ้

(ขอสงวนสทิธิเ์ด็กอายตุ า่กวา่ 10 ปี ในการเขา้ชมถ ้าครสิตัล เนือ่งจากเป็นขอ้ก าหนดในการเขา้ชมของถ ้า

ครสิตลั)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. เขา้สูโ่จกลุซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง สถานทีท่อ่งเทีย่วไฮไลทท์ีส่ดุของไอซแ์ลนด ์เป็น

ทะเลสาบธารน ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ ภเูขาน ้าแข็งขนาดมหมึา เรยีงรายโผลพ่น้พืน้น ้าในทะเลสาบ 

ยามกระทบแสงแดดกอ่ใหเ้กดิสสีนัสวยงามทีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ในโลกนี ้ไดมอนดบ์ชี  

ใหท้า่นไดแ้อคชัน่เก ๋ๆ ไปกบักอ้นน ้าแข็งขนาดใหญท่ีแ่ตกตัวและลอ่งลอยสูช่ายหาด  
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14.00 น. น าทา่นสนุกกบักจิกรรมอนัเป็นประสบการณ์ใหมก่บัค าเปรยีบเปรยทีว่า่ “อยา่เพิง่ไปจากไอซแ์ลนด ์หากทา่น

ยงัไมไ่ดเ้ก็บเกีย่วประสบการณ์จากธารน ้าแข็ง” “ขบัสโนวโ์มบลิตะลยุธารน ้าแข็ง”  

หลายประเทศในสแกนดเินเวยีทา่นอาจเคยสมัผัสประสบ การณ์นี ้แตเ่ป็นการขบัไปบนทะเลสาบทีเ่กาะตวั

จนกลายเป็นน ้าแข็ง หรอืในแมน่ ้าทีเ่ย็นจดัจนกลายเป็นน ้าแข็ง แมแ้ตทุ่ง่หมิะทา่มกลางป่าสน  

แตท่ีไ่อซแ์ลนดน์ีค้อื ธารน ้าแข็งชือ่  VATNAJOKULL มขีนาด 8,100 ตร.กม. ใหญเ่ทา่กบัธารน ้าแข็ง

ทัง้หมดในทวปียโุรปรวมกนั และขนาดความหนาเฉลีย่ 400 เมตร ถงึ 1,000 เมตร (ชดุกนัความหนาว

,หมวกกนัน็อก, ถงุมอื, รองเทา้บูท๊ มใีหบ้รกิาร) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพัก Hotel Klaustur  หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่7 สเกฟตาเฟลล ์- เซลฟอสส ์- อาบน า้แรบ่ลลูากนู  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. เดนิทางสู ่ เซลฟอสส ์ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าโอลฟซุาทางตอนใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์ ก าลังมกีารปรับโฉม

ครัง้ส าคัญดว้ยการกอ่สรา้งอาคารเกา่แกจ่ านวน 35 หลงั ใหเ้ป็นเมอืงมรดกทางวัฒนธรรม อาคารทัง้หมด

ไดรั้บการตดิฉลากสิง่แวดลอ้ม NORDIC SWAN เป้าหมายใหไ้ดรั้บการรับรองดา้นสิง่แวดลอ้ม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางเขา้สู ่ บลลูากนู สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังระดับโลก กจิกรรมทีท่กุทา่นรอคอยไดแ้ก ่ “บลลูากนู” 

บอ่น ้าแรร่อ้นและสปาทีโ่ดง่ดังระดับโลก สถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพการันตโีดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญระดับ

โลก นักทอ่งเทีย่วกวา่ 95% ตา่งไมพ่ลาดกบัการมาเยอืนสถานทีแ่หง่นี ้ บอ่น ้าแรธ่รรมชาตขิองบลลูากนู 

เป็นสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ หลงัจากทีม่กีารวจัิยวา่น ้าแรน่ีด้ตีอ่ผวิพรรณ โดยมแีรธ่าตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัคอื 

ซลิโิคน สาหรา่ยทะเล และเกลอืธรรมชาต ิโดยรักษาความรอ้นในน ้าแรน่ีอ้ยูท่ี ่37-39 องศาเซลเซยีส  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพัก Hotel Keflavik airport หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 
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วนัที ่8 สนามบนิเคฟลาวกิ –  ทา่อากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั (เดนมารก์) – กลบัสูป่ระเทศไทย 

05.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 Check-out คณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเคฟลาวกิ เพือ่เตรยีมตวัออกเดนิทางกลับ  

07.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิ Iceland Air เทีย่วบนิที ่FI 204 

12.00 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิกาสทรัป โคเปนเฮเกน้ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

13.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 951 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ 

06.20 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร ์30 วันกอ่นการเดนิทาง โดยจองตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก

, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ,การลา่ชา้ของ

สายการบนิ,การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพบิตั,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ท า

ใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการ
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เปลีย่นโปรแกรมเพือ่รักษาผลประโยชนข์องทา่น การซือ้ทัวรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย ทางบรษัิททัวรม์ขีอ้ตกลงในการเหมาจา่ย

ราคาพเิศษ โดยอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีผู่ใ้หบ้รกิารนัน้ๆก าหนด เมือ่ทา่นไดจ้า่ยคา่ทวัรม์าแลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับคา่ใชจ้า่ย

เหลา่นีแ้ละไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธิใ์นการไมใ่ชบ้รกิารใดๆได ้

 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็กอาย ุ4-11 ปี 

(เสรมิเตยีง) 

เด็กอาย ุ4-11 ปี    

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พักหอ้งเดีย่ว ไมใ่ชต้ั๋วหักคนื 

25 ธ.ค. 2565 – 02 ม.ค. 

2566 
179,000.- 161,700.- 144,000.- 17,000.- 

40,000.-

/30,000.- 

21 – 29 มกราคม 2566 175,000.- 157,000.- 140,000.- 17,000.- 
38,000.-

/28,500.- 

11 – 19 กมุภาพันธ ์2566 175,000.- 157,000.- 140,000.- 17,000.- 
38,000.-

/28,500.- 

18 – 26 มนีาคม 2566 175,000.- 157,000.- 140,000.- 17,000.- 
38,000.-

/28,500.- 

08- 16 เมษายน 2566 179,000.- 161,700.- 144,000.- 17,000.- 
40,000.-

/30,000.- 

      

 

คา่ทัวรร์วม : 

o คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2565 

o คา่รถโคช้มาตรฐานไอซแ์ลนด ์ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ (การทอ่งเทีย่วในฤดหูนาว ความเหมาะสมใน

การจัดรถตอ้งใหเ้กดิความสมดลุยข์องน ้าหนักรถ + ผูโ้ดยสาร เพือ่ใหก้ารขบัรถปลอดภยัตอ่ผูข้บัรถ) 

 

     10 ทา่นใชร้ถ 19 ทีน่ ัง่              15 ทา่นใชร้ถ 27 ทีน่ ัง่                 20 ทา่นใชร้ถ 39 ทีน่ ัง่                 

25 ทา่นใชร้ถ 50 ทีน่ ัง่              

o คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ  

o คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 3-4 ดาว โรงแรมในเขต South Shore อทุยานสเกฟตาเฟล มโีรงแรมทีใ่หบ้รกิารนอ้ย
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แหง่ โดยเฉพาะ 4 ดาวจะมเีพยีงแหง่เดยีว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั (ในเขตอทุยานสเกฟตาเฟล 

โรงแรมระดับ 3 หรอื 4 ดาว ราคาเทา่ๆกนั) โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกั

แบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่ง ปรับอากาศ 

และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกลา่วโรงแรมเต็ม หรอืมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) 

เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

o คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

o คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดนมารก์ (เชงเกน้) 

o คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาล

ตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรค

ประจ าตวั 

o ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และสามารถถอื

สมัภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระ

ใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่

เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

▪ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

▪ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  

▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 

 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

● 60 วนักอ่นการเดนิทาง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 61,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่

ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง 

● 45 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะนดัหมายทา่นเพือ่สแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยร์บัยืน่วซีา่ VFS (ยืน่

วซีา่กรุป๊) 

● 35 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  

หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เง ือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
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เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

> ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

> เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ (หลายกจิกรรมในโปรแกรมทัวรไ์มอ่นุญาตใหเ้ด็กทีอ่ายตุ า่กวา่ 10 ปี

รว่มกจิกรรม) 

> ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

> ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

> ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

> บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนใน

โปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนอืโปรแกรม

ทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ย 

เชน่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิตลอดเสน้ทาง , คา่ด าเนนิการยืน่วซีา่ , คา่มดัจ าโรงแรม ควรสอบถาม

ทางบรษิทัฯ เกีย่วกบัจ านวนเงนิทีท่า่นตอ้งช าระ) 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่วใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ ใหน้ ามาหกัจาก

เงนิ คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋
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เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทาง

ดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่น

จะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการ

บนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ) 

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

> หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3-3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

> หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

> หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะ

ประเทศ)  

> หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

> หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับ

พัก 1 ทา่น 

> หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั

มคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

> โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

> ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

> โรงแรมในยโุรป, สแกนดเินเวยี, ไอซแ์ลนด ์ ทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่

ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ย

เพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิด
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ท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจอง

ผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบั

โปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น

ผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ 

Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่น

ช าระเงนิ 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / 

Economy Class Passenger) และสามารถถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง 

45 เซนตเิมตร (18 นิว้) x ยาว 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x สงู 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้)  

ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่

การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเดนมารก์  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 - 45 วนัท าการ 

(ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์วัเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอืที ่VFS เดนมารก์) 

✔ พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคย

มวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ *กรณีเคย

มวีซีา่เชงเกน้ แตห่าไมเ่จอ ตอ้งไปคดัส าเนาทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

✔ รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู พืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด า, หนา้ใหญ ่และหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 
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6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู  

✔ ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีน

สมรส, หยา่ /ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

✔ หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้

โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี ้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่

เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา ไมเ่กนิ 1  เดอืน    

✔ กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์ และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไว ้

ไมเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

✔ Statement บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิ

เพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว

หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองจากธนาคารรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัว

ดว้ย และทา่นทีอ่ายเุกนิ 15 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งใชบ้ญัชสีว่นตวัยืน่เอกสารดว้ย / ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแส

รายวัน*** 

✔ กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจาก

เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และ

การกลับมาท างานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

✔ กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   

✔ กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดย

ทีบ่ดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่

การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทาง

ราชการอยา่งถกูตอ้ง 

✔ การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่กต็อ้ง

ช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

✔ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม

นัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่ว

เชน่กนั 

✔ กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ

วซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

✔ ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่

จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
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และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

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 

 


