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วนัแรกของกำรเดนิทำง   

สนำมบนิสวุรรรณภมู ิ

 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 โดยสายการบนิไทย เจา้หนา้ที่

บรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง   

สนำมบนิสวุรรรณภมู-ิ โคเปนเฮเกน (เดนมำรก์) -ชมเมอืง-เรคยำวคิ 

 

01.20 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG950 

 **NOV.เป็นตน้ไป เวลาออกเดนิทางเป็น 00.50 น.** 

07.40 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ กรงุโคเปนเฮเกน..หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย  

......... น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่ท าการเชค็อนิเคานส์ายการบนิ ไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) 

เพือ่ออกเดนิทางสู ่เมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK) 

….. น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเรคยาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) โดย

เทีย่งบนิที ่FI…. 

…… น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึเมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK) เมอืง

หลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูใ่กลก้บัขัว้

โลกเหนอืมากทีส่ดุโดยตัง้อยูไ่มไ่กลจากเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิ

มากนัก ....หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ย.....  

*** เวลาทีเ่มอืงเรคยาวคิชา้กวา่เมอืงออสโล 2 ชัว่โมง ** 

ค ่า น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร เพือ่รับประทานอาหารค า่ ... 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่ัก PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง           

เรคยำวคิ-วงกลมทองค ำ-อทุยำนแหง่ชำตธิงิเวลลรี-์น ำ้ตกกลูลฟ์อส-น ำ้พุรอ้นกเีซอร-์ฟลดูรี ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

น าทา่น ชมความงามเหนอืธรรมชาตไิอซแ์ลนดใ์นเสน้ทาง

ทีช่ ือ่วา่วงกลมทองค า (GOLDEN CIRCLE)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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ชมทศันยีข์องทุง่หญา้กบัทุง่ลาวา ฝงูแกะ ววั มา้ หากนิอยูต่ามธรรมชาต ิ 

 

น าทา่นชม อทุยานแหง่ชาตธิงิเรลลี ่(THINGVELLIER NATION PARK) ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกดา้นวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานทีแ่หง่นีม้คีวามส าคญัในฐานะเป็นสภาแหง่แรกของ

ไอซแ์ลนดโ์ดยรัฐสภาไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่ ค.ศ. 930 อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูต่รงรอยแยกของหบุเขากบั

ทะเลสาบซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ 

 

น าทา่นชม น ้าตกกลฟูอสตร ์(GULLFOSS WATERFALL) เป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศนี ้และชือ่นี้

หมายความถงึ น ้าตกทองค า ถอืเป็นหนึง่ในความมหศัจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นชม น ้าพรุอ้นธรรมชาต ิ(GEYSIR) ซึง่มคีวามสงูของ

การพุง่ 180 ฟตุ ทกุๆ 7-10 นาท ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก ICELAND HOTEL FLUDIR หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง  

ฟลดูรี-์เสน้ทำง South Shore-น ำ้ตกเซลยำแลนสฟ์อสส-์หำดทรำยสดี ำน ำ้ตกสโกกำรฟ์อส 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโจกลุซาลอน (JOKUSARLON) ใหท้า่น

ไดช้มความสวยงามที ่ทะเลสาบธารน ้าแข็ง 

โจกลุซาลอน ทะเลสาบแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยกอ้นน ้าแข็งหรอืไอซ์

เบริก์ ขนาดตา่งๆมากมายในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทวัรไ์มร่วม

คา่ลอ่งเรอืในทะเลสาบ)*.*.*. 

 

น าทา่นชมความสวยงามของเรนสิฟายารา่  

(REYNISFJARA BEACH) ซึง่เป็นลักษณะภเูขาเล็กๆ ที่

เกดิจากลาวาของภเูขาไฟ และกอ่ตัวขึน้กลางแมน่ ้า

ธรรมชาต ิ 
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ชม หาดทรายสดี า ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิสดี าและเม็ดทรายรวมทัง้แนวหนิบะซอลล ์รปูทรงเหมอืนแทง่

ออรแ์กนในโบสถ ์บรเิวณแถบนีเ้ต็มไปดว้ยบรรดานกตา่งๆ เชน่ นกแกว้ทะเล หรอื พฟัฟ่ิน 

 น าทา่น ขบัรถสโนวโ์มบวิ *.*.*. รวมคา่ชดุและอปุกรณ์เรยีบรอ้ย *.*.*.  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางเสน้ทางสาย SOUTH SHORE ไอซแ์ลนดม์ชี ือ่ชือ่เสยีงในเรือ่งของการคน้พบพลังงาน

ความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานทีถ่กูน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ ท าใหป้ระเทศแหง่นีไ้ดรั้บ้กายกยอ่งให ้

เป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ ทศันยีภ์าพสองขา้งทางเต็มไปดว้ยฟารม์ปศสุตัว ์เป็นระยะๆ และ ภเูขาไฟเฮกลา 

(HEKLA) ทีม่คีวามสงู 1,491 เมตรจากระดบัน ้าทะเล  

 

น าทา่น ถา่ยรปูกบัน ้าตกเซลยาแลนศฟ์อสส ์ 

(SELJALANSFOSS) ซึง่มคีวามสงู 60 เมตร  … 

 

จากนัน้น าทา่นชมน ้าตก สโกการฟ์อสส ์(SKOGARFOSS) ม ี

ความสงูถงึ 62 เมตร บรเิวณรอบๆ โอบลอ้มไปดว้ยทุง่ลาวา,

โตรกผาและหบุเหว ซึง่ทา่นจะประทับใจอยา่งแน่นอน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก HELLA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง  

สโคกำรฟ์อสล-์อทุยำนแหง่ชำตสิกำฟตำเฟล-ทะเลสำบลำกนูโจกซูำลอน-Hnappavellir 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่น ชมภเูขาไฟ เอยาฟจาลาคลู (EYJAFJALLAJÖKULL) 

ภเูขาทีโ่ดง่ดังมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปัจจบุนัทีส่ถานที่

ทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งพากนัมาชมและถา่ยรปูตาม

อธัยาศัย.... 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK).... 
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จากนัน้น าทา่น ชมเพอรแ์ลน (PERLAN) สถานทีท่ีม่ ี

เอกลักษณ์โดดเดน่ และเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเรคจาวกิ 

เนือ่งจากตัง้อยูบ่นเนนิเขามคีวามสงูเทา่กับอาคาร 5 ชัน้จาก

พืน้ดนิ 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญด่า้นบนเป็นรปูทรง

คลา้ยลกูโลกครึง่วง ตัง้อยูบ่นฐานทีค่ลา้ยถังน ้าขนาดใหญ ่4 

ฐาน ทีม่องเห็นไดใ้นระยะไกลโดดเดน่ PERLAN ในภาษา

ไอซแ์ลนด ์ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ THE PEARLทีแ่ปลวา่ อา่ว ซึง่การสรา้งสถานทีแ่หง่นีจ้ะใหห้มายถงึ

วา่เป็นสญัลกัษณ์ของอา่วเรคจาวกิ  

 

จากนัน้น าทา่นชมโบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา  

(HALLGRIMSKIRKJA CHURCH) เป็นโบสถน์ยิายลเูทอร์

แลนด ์มคีวามสงู 73 เมตร ใชจั้ดพธิทางศาสนาทีส่ าคญัของ

เทศ ดา้นหนา้จะมอีนุสาวรยีข์อง เลฟรอ์รีกิสนั เป็นคนแรก

ของชาวนอสร ์   ทีไ่ปเหยยีบดนิแดนอเมรกิาเหนอืและ

กรนีแลนดด์ว้ย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

บา่ย น าทา่น ชมบอ่น ้ารอ้นบลลูากนู (BLUE LAGOON) หรอืทะเลสาบสฟ้ีา สถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพระดับ

โลก เป็นบอ่น ้ารอ้นทีเ่ต็มไปดว้ยแรธ่าตมุากมาย อาทเิชน่ ซลิกิา, พชืทะเล, โคลนซลิกิา, ฟลอูอรนี, 

โซเดยีม, โปตสัเซยีม,แคลเซีย่ม, ซลัเฟต, คลอรนี, คารบ์อนไดออกไซต ์และในบอ่ยงัมเีกลอืแรซ่ ึง่ชว่ย

ใหท้า่นผอ่นคลายและรักษโรคทีเ่กีย่วกบัผวิหนังไดอ้กีดว้ย ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการแชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิ

*.*.*. (กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้าและหมวกคลมุผมไปดว้ยส าหรับการแชน่ ้า) *.*.*. ( ราคาทัวรร์วมอาบ

น ้าพรุอ้นไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก HELLA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่กของกำรเดนิทำง      

เรคยำวคิ-ลอ่งเรอืชมปลำวำฬ-โคเปนเฮเกน 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื เพือ่น าทา่น ลอ่งเรอืชมความน่ารักของวาฬ (WHALE WATCHING) ที่

อาศัยอยูต่ามธรรมชาต ิชมเหลา่ปลาวาฬทีม่อียูม่ากมายตามธรรมชาต ิใหท้า่นไดใ้กลช้ดิ เพลดิเพลนิ 

และประทับใจในความน่ารักของปลาวาฬทีจ่ะมาวา่ยวนอยูใ่กลช้ดิกบัทา่นตลอดการเดนิทาง <<ใชเ้วลา

ประมาณ 3 ชัว่โมง>> 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK)..เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุออสโล(OSLO) 

ประเทศนอรเ์วย ์

……… น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโคเปนเฮเกน โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) โดยเทีย่งบนิที ่

FI........ 

……… น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรงุโคเปนเฮเกน  

*.*.*. อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย *.*.*. 

ทีพ่ัก SCANDIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง  

โคเปนเฮเกน (เดนมำรก์) - ประเทศไทย 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

…น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ 

13.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสูก่ลับสู ่ประเทศไทย โดยการการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG951 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง  

ประเทศไทย 

 

06.20 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพ 

 

หมำยเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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อตัรำคำ่ใชจ้ำ่ย 

วนัทีเ่ดนิทำง (2566) ผูใ้หญ ่
เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญท่ำ่น

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

28 ม.ค. 

4, 18, 25 ก.พ. 

4, 18, 25 ม.ีค. 

3-10 พ.ย. / 17-24 พ.ย.  

24 พ.ย.-1 ธ.ค. / 1-8 ธ.ค. / 8-15 

ธ.ค. 

109,999.- 

38,500.- 

25 ธ.ค. – 1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 125,999.- 

 

อตัรำนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู ่

ตอ่จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายใน 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 

5. คา่วซีา่ 

6. คา่ทปิ 

7. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

8. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

9. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

10. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง  

11. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เกีย่วกบัโควดิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่  

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท

ฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจ

ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้(กรณีถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้ง

เป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นัน้) 
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3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้  

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย 

เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่  

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก 

เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

5. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

8. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ... 

 

**กรณุำอำ่นเงือ่นไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้เพรำะรำยกำรทวัรท์ ีท่ำ่นไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดนิทำง

ระหวำ่งบรษิทัและลกูคำ้** 

เงือ่นไขกำรจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 31,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมผ่า่นการ

อนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 
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เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 

หมำยเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 20.- วันกอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ

จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู ้

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดท้กุรณี มากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง เก็บคา่บรกิารทา่นละ 

4,000 บาท 

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดท้กุกรณี 1-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง เกบ็คา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวน

ตามราคาทวัร ์( หมายเหต ุ- ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิท

ระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) 

 

เงือ่นไขวซีา่  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่จากสถานทตูนัน้ๆ ทางบรษัิทจะไมม่กีารคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรษัิททีร่ะบุ

ในรายการทัวรไ์วแ้ลว้ ใดๆทัง้สิน้ 
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- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอื

ช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น

(ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดี

คนืเงนิใหท้ัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุ 

งาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้า

เงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่

ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
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 ทางบรษัิทฯเป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ

ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลา 

เลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจ

ผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากทา่น 

ออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลา 

ระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอักคราช

ฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) 

ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทำ่นทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษิทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดนิทำงในคร ัง้นี”้  

 

โปรดทรำบ 
 

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 



Page 13 of 13 

 

 

 

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 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


