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Code: IU02-ISL+DNK+DEU-A-10TG-Feb-Apr2023-179-A221121 

 

ยโุรปไอซแ์ลนด ์A 10 วนั (TG...2023) 

ไอซแ์ลนด ์- เดนมารก์ - เยอรมน ี

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

 

 

จดุเดน่ของทวัร ์:  

เทีย่วชมเรกยาวกิเมอืงหลวงของไอซแ์ลนด ์ 

ชมภเูขาเคริก์จเูฟล หรอืภเูขาหมวกแมม่ด สญัลักษณ์อยา่งหนึง่ของไอซแ์ลนด ์ 

เมอืงเรคฮอลล ์เมอืงใหญอ่นัดับสองของประเทศ  

ชมอทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์น ้าตกกลูฟอสส ์หรอืไนแองการา่แหง่ยโุรป  

ชมน ้าพรุอ้นธรรมชาตเิกยซ์รีห์รอืกเีซอรท์ีม่นี ้ารอ้นพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ในทกุ ๆ 7-10 นาท ี 

น ้าตกเซลยาลันสฟ์อสส ์น ้าตก สโกกา้ฟอสส ์ 

ขีส่โนวโ์มบลิลอ่งลอยบนหมิะขาวโพลน  
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ลอ่งเรอืชมทะเลสาบน ้าแข็ง (ICEBERG)  

ชมหาดทรายด า และแทง่หนิรปูรา่งแปลกตา  

แชน่ ้าแรท่ีบ่ลลูากนู (BLUE LAGOON)  

ลา่แสงเหนอื  

ชอ้ปป้ิงจใุจทีแ่ฟรงคเ์ฟิรท์ 

 

 หมายเหต ุ  

 -  โอกาสทีจ่ะไดช้มแสงเหนอืไดม้าก คอืชว่งกนัยายน - เมษายน / ตอ้งเรยีนวา่มนัเป็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิไมม่ใีครรับรองไดว้า่จะมเีมือ่ไหร ่โปรดอยา่หลงเชือ่ค าโฆษณาวา่ไดเ้ห็นแน่ ๆ 

(เดอืนกนัยายน - เดอืนพฤศจกิายนเป็นชว่งทีด่ทีีส่ดุ) 

 -  หากคนืไหนมเีปอรเ์ซน็ตว์า่มปีรากฏการณ์แสงเหนอื ทีเ่คานเ์ตอรโ์รงแรมสว่นใหญจ่ะมกีารขาย

ทัวรต์อนกลางคนืเพือ่ออกไปตามลา่แสงเหนอื (รถทัวรใ์ชต้อนกลางวัน หมดเวลาขบัแลว้) หรอืหวัหนา้

ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ หรอื ออกมาชมบรเิวณใกล ้ๆ โรงแรม บางคนเรยีกวา่ “ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื” 

(ขา้ง ๆ โรงแรม) คอืทีไ่อซแ์ลนด ์สามารถเห็นไดท้ัง้เกาะแมแ้ตข่า้ง ๆ โรงแรมหรอืดา้นหนา้-ดา้นหลัง

โรงแรม 

  -  ออกจากเมอืงเรกยาวกิแลว้ เมอืงอืน่ ๆ ในไอซแ์ลนด ์จะเป็นเมอืงเล็กมาก ๆ โรงแรมทีพั่กมี

จ ากดัมาก ๆ และนอ้ยมากโปรแกรมอาจสลับบา้งตามโรงแรมทีไ่ด ้

  -  มหีน่วยงานพยากรณ์คลา้ยพยากรณ์อากาศของกรมอตุฯุ และมแีอปแจง้เตอืนปรากฏการณ์แสง

เหนอืหลายแอป 

 -  กลอ้งจากโทรศัพทม์อืถอืไมเ่หมาะกบัการถา่ยรปูแสงเหนอื ควรเตรยีมกลอ้งถา่ยรปูและขาตัง้

กลอ้งไปดว้ย 

 -  ไอซแ์ลนดไ์มม่อีะไรใหซ้ือ้ ผลติภณัฑข์องบลลูากนูแพงมาก เหมาะส าหรับคนเมอืงหนาว

มากกวา่คนเมอืงรอ้น 

 -  ทีเ่ราเลอืกแวะแฟรงคเ์ฟิรท์กอ่นกลับเพราะสนิคา้ทีเ่ยอรมนถีกูกวา่ทีส่แกนดเินเวยีมาก และ

หลากหลายกวา่ 

 -  ไฟลทข์ากลบัเป็นไฟลทก์ลางคนื คุม้คา่กวา่ (การบนิไทยจากยโุรปกลับกรงุเทพฯ ไฟลทค์ า่มี

แคแ่ฟรงคเ์ฟิรท์กบัลอนดอนเทา่นัน้) 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 

21.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประต ู4) เคานเ์ตอร ์H-J สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยให ้

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

 

00.30 น. ออกเดนิทางสูโ่คเปนเฮเกน้ โดยเทีย่วบนิที ่TG 950   

 

06.35 น. ถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน้ (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมารก์ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร แลว้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง  

 

 น าทา่นชมกรงุโคเปนเฮเกน้  

  

 ถา่ยภาพกบัจัตรัุสหนา้พระราชวังอมาเลยีนบอรก์

ที่งดงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของพระ

ราชวงศแ์หง่เดนมารก์  

 

 จากนัน้ชมน ้าพุแห่งราชนิีเกฟิออนทีก่ าลังลงแส ้

โคถกึทัง้ 4 เพือ่ลากคันไถพืน้ดนิมาสรา้งเป็น

ประเทศเดนมารก์   ตามต านานการสรา้งประเทศ  

 

 ชมสญัลักษณ์ของโคเปนเฮเกน้ “ลติเติล้ เมอรเ์มด” อนุสาวรยีเ์งอืกนอ้ย จากเทพนยิายรักอนัลอืลันของฮันส ์

ครสิเตยีนแอนเดอรส์นั  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร / เดนิทางสูส่นามบนิ 

 

13.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเรกยาวกิ โดยสายการบนิไอซแ์ลนด ์แอร ์โดยเทีย่วบนิที ่FI 205 (ใชเ้วลาประมาณ 2 

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

15.30 น. ถงึสนามบนิเคฟลาวกิ กรงุเรกยาวกิ (REYKJAVIK / อา่วแหง่ควัน)  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม GRAND HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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วนัทีส่าม  เรกยาวกิ – สะเนเฟลเนส – เบอกาเนส  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

 น าทา่นสมัผัสบรรยากาศอนัสดชืน่ของกรงุเรกยาวกิ  

 

 ชมโบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา 

(HALLGRÍMSKIRKJA)  

โบสถท์างศาสนาครสิตท์ีส่งูทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์

เป็นจดุทีส่งูอกีจดุหนึง่ของเมอืงทีเ่มือ่ขึน้ไป

ดา้นบนจะมองเห็นทศันยีภาพของเรกยาวกิ

โดยรอบ โบสถน์ีม้คีวามส าคญัในฐานะเป็นศาสน

สถาน เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์ สถาปนกิ

กดุโยน (GUÐJÓN SAMÚELSSON) ออกแบบ

สถาปัตยกรรมอมิพราสชัน่นสิท ์   รวมเวลาการกอ่สรา้ง 38 ปี คอืตัง้แตปี่เริม่สรา้ง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแลว้

เสร็จในปี ค.ศ. 1986  

 

 แลว้น าทา่นไปชมสถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่คอื HOFDI HOUSE บา้นทีม่เีรือ่งราวในประวัตศิาสตรช์าตอิัน

น่าสนใจ เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองและจัดเลี้ยงผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ ิง่ใหญ่อเมรกิา-รัสเซยี ในการยุติ

สงครามเย็น        

 

 ชมรัฐสภาของชาวไอซแ์ลนด ์ศาลาเทศบาลเมอืง  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นสูแ่หลมสะเนเฟลเนส (SNAEFELLSNES)     

  

 น าท่านชมและถ่ายภาพกับภู เขาเคิร ์กจู เฟล 

(KIRKJUFELL) หรอืหมวกแมม่ด สญัลักษณ์อกีอยา่ง

หนึง่ของไอซแ์ลนด ์ 

 

 แลว้ออกเดนิทางสูเ่มอืงเบอกาเนส (BORGARNES)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่ัก โรงแรม B.59 หรอืระดับเดยีวกนั 

หมายเหต ุ หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 

 

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

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

 น าทา่นชมเรคฮอลท ์(REYKHOLT) เมอืงใหญอ่นัดับสองของไอซแ์ลนดแ์ละยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัย

ทีม่ชี ือ่เสยีงของไอซแ์ลนดอ์กีดว้ย บา้นเรอืนถูกปลูกสรา้งจากไมท้าสสีันสดใสตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า บา้งก็ปลูก

บนเนนิลาดชนัซึง่มภีมูศิาสตรอ์ยูต่ดิภเูขาแตจั่ดตัง้เป็นระเบยีบอยา่งลงตัว  

  

 น าชมความน่ารักของเมอืงเล็ก ๆ และบันทกึภาพกับโบสถป์ระจ าเมอืง (REYKHOLT CHURCH) ซึง่สรา้งมา

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่12  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือ

ธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวง

แหวนทองค า หรือ (GOLDEN CIRCLE) 

ทัศนียภาพของทุ่งหญา้ตัดกับทุ่งลาวา มฝีูง

แกะ, วัว และมา้ไอซ์แลนด์หากินอยู่ตาม

ธรรมชาต ิ 

 

 ชมสถานทีส่ าคัญในประวัตศิาสตรข์องชาตคิอื ซงิเควลลรี ์(THINGVELLIR)  

 - อทุยานแห่งชาตแิห่งแรกและไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เป็นรอยเชือ่ม

ระหว่างทวปียโุรปและอเมรกิา สถานทีแ่ห่งนี้มคีวามส าคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์

โดยรัฐสภาไดก้อ่ตัง้เมือ่ ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถงึปี ค.ศ. 1789 ซงิเควลลรีต์ัง้อยูต่รงรอยแยก

ของหบุเขากบัทะเลสาบ THINGVALLAVATN ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ

ไอซแ์ลนดใ์กลก้ับคาบสมทุรเรกยาเนส (REYKJANES) และภูเขาไฟเฮนกลิล ์(HENGILL) เป็นจุด

ก าเนดิทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละทางดา้นธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดทีม่รีอยเลือ่นของโลกเป็นระยะ

ทางไกล ระหวา่งทางแวะชมเคริด์ รอ่งรอยปลอ่งภเูขาไฟทีด่ับแลว้มนี ้าทว่มขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง  
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 ชมน า้ตกกูลฟอสส ์(GULLFOSS) หรอืไนแองกา

รา่แห่งไอซแ์ลนด ์ถือเป็นน ้าตกที่มชี ือ่เสยีงแห่ง

หนึง่ของประเทศนี้ ทีเ่มือ่ผูม้าเยอืนไอซแ์ลนดต์อ้ง

มาทอ่งเทีย่ว  

 - ชือ่น ้าตกแห่ง GULLFOSS มาจากค าว่า 

 GULL ทีแ่ปลว่าทองค าและ FOSS ทีแ่ปลว่า

 น ้าตก เมือ่รวมกันหมายถงึน ้าตกทองค า ถอื

 เป็นหนึง่ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลกทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับ

 ลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งทีค่วามสงูกวา่ 30 เมตร  

 

 ชมน ้าพุรอ้นธรรมชาต เิกยซ์รี ์(GEYSIR) ซึง่เป็น

ทีม่าของค าว่ากเีซอร ์ GEYSER ทีใ่ชก้ันทั่วโลก 

น ้าพุรอ้นทีน่ี่พวยพุ่งขึน้สงูกว่า 180 ฟตุ ทุก ๆ 7-

10 นาที ดว้ยพลังงานที่อยู่ใตห้ินเปลือกโลก 

ขับเคลื่อนออกมาเป็นน ้ าพุรอ้น ช่วยใหอ้ากาศ

อบอุน่สบาย และรัฐบาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็น

พลังงานไฟฟ้าสง่ใชใ้นครัวเรอืน  

 

 จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซลฟอสส ์(SELFOSS)  

 น าเขา้ทีพ่ักโรงแรม SELFOSS หรอืระดับเดยีวกนั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หมายเหต ุ หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 

 

วนัทีห่า้  เซลฟอสส ์– เซลยาลนัส ์ฟอสส ์– สโกกา้ฟอสส ์– ไมดาลโจกลุ – สกาฟตาเฟล    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

 น าท่านชมและบันทกึภาพกับน า้ตกเซลยาลนัส์

ฟอสส ์(SELJALANDSFOSS) ที่มีความสูง 60 

เมตร น ้าตกที่มคีวามสวยงามและแปลกตา โอบ

ลอ้มไปดว้ยมอส ตน้หญา้ และดอกไมห้ลากสสีนั  

 



Page 7 of 16 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านสูน่ า้ตกสโกกา้ฟอสส ์(SKOGAFOSS) ทีม่คีวามสงู 62 เมตร ถอืไดว้่าเป็นน ้าตกทีส่งูทีสุ่ด

ของไอซแ์ลนด ์และ  ชมพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น SKOGAR FOLK MUSEUM ทีแ่สดงถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวไอซแ์ลนด ์ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าท่านสูไ่มดาลโจกุล (MYRDALSJOKULL) 

จากนัน้เปลีย่นพาหนะเป็นรถขับเคลือ่น 4 ลอ้     

ใหท้า่นไดต้ืน่ตากบัธารน ้าแข็งทีก่วา้งใหญ่สดุ

สายตา ทีส่ามารถสัมผัสไดอ้ย่างใกลช้ดิ สุด

ยอดการเดนิทางดว้ยประสบการณ์ขับสโนวโ์ม

บลิ SNOW MOBILE ดว้ยตัวท่านเองไปบน

ธารน ้าแข็ง (คันละ 2 ท่าน พรอ้มอุปกรณ์กัน

หนาวครบชดุ)  

 

 แลว้เดนิทางสูส่กาฟตาเฟล (SKAFTAFELL)  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม FOSS HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หมายเหต ุ-  หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 

 - บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขับสโนวโ์มบลิ กรณีทีไ่มม่บีรกิารในวันทีอ่ากาศไมด่หีรอืหมิะไมห่นาพอทีจ่ะ

ท าการ ขบัขี ่(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

วนัทีห่ก สกาฟตาเฟล – โจกลุซาลอน (ไอซเ์บริก์) – วคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

 น าท่ านสู่ทะ เลสาบน ้าแ ข็งโจกุลซาลอน 

(JOKULSARLON)  

เป็นทะเลสาบน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของไอซแ์ลนด ์

เกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งวัทนาโจกุล 

กอ่ใหเ้กดิเป็นทะเลสาบสมีรกตอันงดงาม ตัดกับสี

ขาวของกอ้นน ้าแข็งทีล่อดกระจัดกระจาย ถอืเป็น

ธารน ้าแข็งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป  
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 น าทา่นลอ่งเรอืชมกอ้นน า้แข็งไอซเ์บริก์ (ICEBERG) ขนาดตา่ง ๆ อยา่งใกลช้ดิจนสามารถสัมผัสไดด้ว้ย

มอื และชีช้วนกันจนิตนาการรูปลักษณ์ของกอ้นไอซเ์บริก์แต่ละกอ้น    โดยแต่ละกอ้นทีท่่านเห็นเพยีงแค่

หนึง่ในสามของขนาดจรงิเทา่นัน้ เนือ่งจากสว่นทีเ่หลอือยูใ่นน ้า  

หมายเหต ุ   เรอืมเีฉพาะกลางเมษายน-ปลายตุลาคม (อาจกอ่นหรอืหลัง-ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) เลยจากนี้มาชมและ

ถา่ยรปู 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย ออกเดนิทางสู่เมอืงวคิ (VIK) ซึง่เป็นหมู่บา้น

เล็ก ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา, ทุ่งหญา้, ฝูงมา้

และฝงูวัว รวมทัง้ทวิทัศนข์องทะเลทีง่ดงาม  

 

 น าทา่นชมหาดทรายสดี าและเนนิเขารมิทะเลทีม่ี

ลักษณะเป็นแท่งหนิรูปร่างแปลก ๆ เกดิจากการ

สกึกรอ่นของหนิลาวา และแนวหนิบะซอลต ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม ICELANDAIR หรอืระดับเดยีวกนั 

หมายเหต ุ หากมกีารพยากรณ์วา่มโีอกาสเกดิแสงเหนอื เราก็ออกลา่แสงเหนอืกนั 

 

วนัทีเ่จ็ด  วคิ – บลลูากนู – เคฟลาวกิ      

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

 น าท่านสูบ่ลูลากูน (BLUE LAGOON / 3 

ชม.) หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยว

เพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของ

ไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วกว่า 95% ทีม่าเยอืน

ไอซ์แลนด์ต่างไม่พลาดกับการมาเยือน

สถานทีแ่หง่นี ้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาตเิพือ่การบ ารุงผวิพรรณ ผ่อนคลายไปกับการ STREAM & SAUNA เพือ่การ

พักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ  

 

 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 าคนื

ภาษี 

 -  ตา่งจังหวัดของไอซแ์ลนด ์100% เป็นอาหารพืน้เมอืงและสว่นใหญเ่ป็นปลา 

 

วนัทีแ่ปด เคฟลาวกิ – นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (เยอรมน)ี      

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม / เดนิทางไปสนามบนิ 

 

07.25 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไอซแ์ลนด ์แอร ์เทีย่วบนิที ่ FI 520 

12.05 น. ถงึสนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ (FRANKFURT) เมอืงศนูยก์ลางการเดนิทาง ศนูยก์ลางธรุกจิการเงนิ การธนาคารที่

ส าคัญของเยอรมน ีเดนิทางเขา้ตัวเมอืง  

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าท่านสูย่า่นการคา้เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่าง ๆ ในหา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิคา้แบรนดเ์นม นาฬกิา, กระเป๋าแบ

รนดด์ัง หรอืกระเป๋าเดนิทาง RIMOVA ของเยอรมน ีฯลฯ (แฟรงกเ์ฟิรต์มสีารพัดแบรนดเ์นมและไมแ่พง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม MOVENPICK FRANKFURT CITY หรอืระดับเดยีวกนั  

หมายเหต ุ-  ทีไ่อซแ์ลนดไ์มม่อีะไรซือ้นอกจากของทีร่ะลกึและครมีของบลลูากนู (ไมเ่หมาะกบัคนเมอืงรอ้น)  

 - หากไฟลท์ดเีลย ์ไมม่เีวลาชอ้ปป้ิง (ไฟลท์จากไอซแ์ลนดไ์ปยโุรปแผ่นดนิใหญ่ดเีลยบ์อ่ย) เรามเีวลาชอ้ป

ป้ิงพรุง่นี ้
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วนัทีเ่กา้ แฟรงกเ์ฟิรต์ - กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

 ตืน่สาย ๆ พักผอ่นใหเ้ต็มทีอ่สิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

 ได เ้วลาน าท่านชมเมืองแฟรงก์เฟิร ์ต  ผ่านชม 

FRANKFURT MAIN STATION สถานีรถไฟหลัก

แฟรงกเ์ฟิรต์ เป็นสถานรีถไฟแหง่หลักทีม่ผีูโ้ดยสารมาก

ที่สุดในเมอืง แฟรงกเ์ฟิร์ตและเป็นตน้แบบของสถานี

รถไฟหัวล าโพงของไทย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าท่านเดนิเล่นในยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณโรเมอร ์ (ROMER PLATZ) ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ สถานทีต่ัง้

ศาลาว่าการนครแฟรงคเ์ฟิรท์ ชมดา้นนอกวหิารโรเมอรอ์ันศักดิส์ทิธิท์ีเ่คยใชเ้ป็นทีท่ าพธิรีาชาภเิษกของ

กษัตรยิแ์ควน้ปรัสเซยี    โบสถเ์ซนตป์อลล ์และยา่นชอ้ปป้ิงใหญใ่จกลางเมอืง 

 

 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นสูส่นามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์เพือ่ท าคนืภาษีและตรวจเชค็สมัภาระ 

 

20.40 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 923 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

 

12.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้) 

 

**************************************************************** 
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วนัเดนิทาง     3-12, 17-26 ก.พ., 10-19, 17-26 ม.ีค., 24 ม.ีค. - 2 เม.ย. // 7-16 เม.ย., 28 เม.ย. - 7 พ.ค. 

 

อตัราคา่บรกิาร     

รายการ ก.พ. - ม.ีค. เม.ย. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ  179,000  

เด็กอาย ุ2-11 ปี  พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ 

148,000  

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคา

ทา่นละ 

130,000  

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 34,000  

 

หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีไ่มใ่ชต้ัว๋ กรณุาแจง้ตอนจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้มคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000-10,000 

บาท  

*** ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับแบบหมูค่ณะ     - คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ  

-  คา่ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ - คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

- คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร    - คา่ทปิคนขบัรถ 3 ยโูร/คน/วนั 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 20 กก.    - คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

-  คา่อาหารตามรายการ       - คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วัน (ยกเวน้วันสดุทา้ยจากโรงแรม-ไปสนามบนิ) - คา่มคัคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท  

-  ค่าประกันอบุัตเิหตุ ในวงเงนิ 3,000,000.-บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 2,000,000.-บาท (ไมคุ่ม้ครองโรค

ประจ าตวั) 

** ปกตแิลว้ทัวรท์ั่วไปจะใชป้ระกนัของตัวแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแต่อบุัตเิหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมืน่หัว 

และเบีย้ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของเรามซีือ้ประกัน ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกท่านอกี 1 ฉบับ 

เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอบุตัเิหต ุถา้เขา้รักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกว่าทัวรท์ั่วไป ยกเวน้

โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัว) และชดเชยกระเป๋า

สญูหาย 

** ทา่นทีม่อีาย ุ80 ปีข ึน้ไป บรษิทัประกนัไมร่บัท าประกนั 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหรอืของมคีา่หายทกุกรณี  - คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากบรษัิท  

- คา่สมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย) 

 

การจองและช าระเงนิ 

-  กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 51,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 10 วันหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

**กรณุาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

 

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท    

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วัน หักคา่มดัจ า 21,000 บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วัน ไมค่นืมดัจ า 51,000 บาท  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์  

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

-  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีส่ดุเพราะเราตอ้งการก าไร

จากการท าธุรกจิ ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  

 

หมายเหต ุ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 12 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วัน และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั อาท ิการยกเลกิหรอืการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุ

งานการประทว้งจลาจล ปัญญาอนัเกดิจากการเมอืง, ภยัสงคราม, ภยัธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผน่ดนิไหว, ฝนตกหนัก

, ภเูขาไฟระเบดิ ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการ

บนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอนัเกดิจากการเมอืง, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ 

ทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ

คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ออก

เมอืง        อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามนัทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยนัจากสายการบนิ 



Page 13 of 16 

 

 

 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิ์

ทางการทตูคุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรอง

แพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวร์

เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป

รว่มกนั สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้ง

เกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพือ่ท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เล่มสี

เลอืดหม ู

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนื่องมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสัมมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการน าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดับเดยีวกนั 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้ง

จบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม ่หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ ๆ ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายนัน้ไดก้รณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้ง

ตรงกบัหนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน าวา่ท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภมูแิลว้เช็คไปยโุรปอกีครัง้จะดกีว่า 

เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวัดมากทีส่ดุ 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

เอกสารส าหรบัท าวซีา่เดนมารก์ 

1.  หนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีม่อีายกุารใชง้านคงเหลอื 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้ว่างส าหรับประทับตราวซีา่อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ พรอ้มหนังสอืเดนิทางฉบบัเดมิ (ถา้ม)ี 

2.  รปูถา่ยส ีพืน้หลังสขีาว ขนาดกวา้ง 3.5 เซนตเิมตร X ยาว 4.5 เซนตเิมตร ไมส่วมแวน่ตา ไมส่วมคอนแทคเลนส ์ไมใ่ส่

ตา่งหตูอ้งรวบผมใหเ้ห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง 2 รปู 

3.  หนังสอืรับรองการท างาน  

3.1  กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชห้นังสอืรับรองบรษัิทฯ (DBD) ทีอ่อกโดยกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ อายไุมเ่กนิ 90 วัน 

นับจากวันทีม่คีวินัดหมายยืน่วซีา่ 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการประเภทรา้นคา้ ใชใ้บทะเบยีนพาณชิยร์า้นคา้/บคุคลธรรมดา (พค.0403) หรอืใบทะเบยีน

พาณชิย ์(ทพ. 4) **เจา้ของกจิการคอืผูท้ ีม่ชี ือ่อยูใ่นใบทะเบยีนเทา่น ัน้** 
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3.3  กรณีเป็นพนกังานบรษิทัฯ และขา้ราชการ ใชห้นังสอืรับรองการท างาน ระบชุือ่-นามสกลุ เงนิเดอืน ต าแหน่ง 

วันเริม่งาน และวันทีเ่ดนิทางเป็นภาษาองักฤษ (หนังสอืรับรองตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีม่คีวินัดหมาย

ยืน่วซีา่) **กรณุาตรวจสอบชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์** 

3.4  กรณีเป็นนกัศกึษา หรอืนกัเรยีน ใชห้นังสอืรับรองจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ (มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจาก 

วันทีม่คีวินัดหมายยืน่วซีา่) **กรณุาตรวจสอบชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์** 

3.5  กรณีประกอบอาชพีอสิระ และกจิการรา้นคา้ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน ใชห้นังสอืรับรองตัวเอง ระบอุาชพี วันทีเ่ริม่

อาชพี รายไดต้อ่เดอืน วันทีเ่ดนิทางเป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

 4. หลักฐานการเงนิ **กรุณาตรวจสอบชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษเอกสารทุกฉบับใหต้รงกับพาสปอรต์ หากไมต่รงกับ

พาสปอรต์ สามารถใชเ้ป็นภาษาไทยได*้* 

4.1  หนังสอืรับรองเงนิฝากออมทรัพยจ์ากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัจรงิ 

4.2  กรณีอายุต ัง้แต ่18 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป ใชร้ายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์(STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดอืนฉบับ

จรงิ พรอ้มตราประทับจากธนาคาร ตอ้งมวีันทีแ่สดงในรายการเดนิบัญชกีอ่นถงึวันทีม่นัีดหมายยืน่วีซา่ 15 วัน 

(UPDATE ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันนัดหมาย) ฉบบัจรงิ 

4.3 ทกุทา่นทีอ่ายตุ ัง้แต ่18 ปีบรบิรูณ์ จ าเป็นจะตอ้งแสดงรายการเดนิบัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัว (หนังสอืรับรองเงนิ

ฝากออมทรัพยจ์ากธนาคาร และรายการเดนิบญัชอีอมทรัพย ์พรอ้มตราประทับจากธนาคาร) แมม้ผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิทางใหก้็ตาม 

4.4 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ตอ้งใชห้นังสอืรับรองเงนิฝากออมทรัพยจ์ากธนาคารตัวจรงิทีร่ะบชุือ่

เจา้ของบัญชแีละผูท้ีถู่กรับรองค่าใชจ้่าย **กรุณาตรวจสอบชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษใหต้รงกับพาสปอรต์** 

และรายการเดนิบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดือนล่าสุดฉบับจรงิ พรอ้มตราประทบัจากธนาคารเทา่น ัน้ 

(UPDATE ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันนัดหมาย)  

4.5 สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ กรณุาน ามาแสดงในวันทีม่คีวิยืน่วซีา่ดว้ย 

5.  ส าเนาสตูบิตัร หรอืเอกสารรับรองบตุร ในกรณีเป็นเด็กต ่ากวา่อาย ุ18 ปีบรบิรูณ์ 

6.  **กรณีทีเ่ด็กต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์** (ตอ้งมาแสดงตัวทุกกรณี) กรณีทีบ่ดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย หรอื บดิา

หรอืมารดาคนใดคนหนึง่ ไมไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย 

6.1  หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ จากทีว่า่การเขตหรอือ าเภอทีท่า่นพ านักอยู ่ 

6.2 ส าเนาหนา้ขอ้มูลของพาสปอรต์ หรอื ส าเนาบัตรประชาชนของบดิาหรอืมารดาทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางกับบุตร พรอ้ม

ลายเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง       

**ลายเซ็นทา้ยฟอรม์ขอวซีา่ของบุตร (ตอ้งมลีายเซ็นทัง้บดิาและมารดา), หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศจากส านักงานเขตหรอือ าเภอทีท่่านพ านักอยู ่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบัตรประชาชน

ของบดิาหรอืมารดาทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบับตุร ตอ้งตรงกนัทกุ ฉบบั** 

6.3 กรณีผูเ้ยาวอ์ยูใ่นปกครองของบดิา หรอืมารดาคนใดคนหนึง่ ตอ้งแสดงหลักฐานเกีย่วกับอ านาจในการปกครอง

บตุร ทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.  ส าเนาทะเบยีนบา้น 

8.  ส าเนาเอกสารการเปลีย่นชือ่ - นามสกลุ (ถา้ม)ี  
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9.  ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  

10.  หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิท-19 ที่ฉีดครบโดสตามที่ก าหนด หากไม่มสีามารถจับภาพหนา้จอจาก

แอพพลเิคชัน่หมอพรอ้ม แลว้พมิพอ์อกมาได ้(ตอ้งม ีQR CODE, ขอ้มลูชือ่-สกลุ และชนดิวัคซนีเป็นภาษาอังกฤษ

ระบใุนเอกสารดว้ย) 

 

ขอ้ควรระวงั :   

1. ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหด้ าเนนิการยมืพาสปอรต์ไปใชใ้นระหวา่งด าเนนิการพจิารณาวซีา่ จนกวา่วซีา่จะถกูพจิารณา

จนแลว้เสร็จ 

2. กรณีผูท้ีท่ างานในตา่งประเทศทีต่อ้งการยืน่วซีา่ทีป่ระเทศไทย จะตอ้งใชห้นา้ขอ้มลูของพาสปอรต์, วซีา่ท างาน และ

ทะเบยีนบา้นที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อท าการขออนุมัตกิารยืน่วีซา่ในประเทศไทยก่อน ผูท้ีต่อ้งการขอวซี่าจะตอ้ง

เดนิทางไปและกลับเขา้ประเทศไทย กอ่นทีจ่ะเดนิทางตอ่ไปยงัประเทศทีท่า่นมวีซีา่ท างาน 

3. บคุคลทีถ่อืหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) AUSTRALIA, NEW ZEALAND, MALAYSIA, SINGAPORE, SOUTH 

KOREA, JAPAN, TAIWAN (ในหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมเีลข ID NUMBER) และ HONG KONG PASSPORT 

(หนา้ปกหนังสอืเดนิทางตอ้งระบคุ าวา่ SPECIAL ADMINISTRATIVE REGIONS เทา่นัน้) สามารถเขา้ประเทศในกลุม่

เชงเกน้ไดเ้ลย ไมต่อ้งขอวซีา่ อยูไ่ดไ้ม่เกนิ 30 วัน สว่นหนังสอืเดนิทางยโุรปกลุ่มเชงเกน้ อังกฤษ และอเมรกิา ไม่

ตอ้งขอวซีา่ อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 90 วัน 

4. กรณีมกี าหนดวันและเวลานัดหมายยืน่วซีา่แลว้ ทกุทา่นจะตอ้งตดิตอ่รับบตัรควิตามรอบเวลานัดหมายยืน่วซีา่ของท่าน

ดว้ยตนเองเพือ่ยืน่ค ารอ้ง ซึง่เป็นไปตามกฎระเบยีบของสถานทตูและศนูยรั์บค ารอ้งยืน่วซีา่ 

 

หากบางทา่นไมม่เีอกสารตามรายการดงักลา่วกรณุาโทรสอบถามอกีคร ัง้ 

 
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 ์
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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 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 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 านวนเงนิทีบ่ริษัทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


