
 

 

AMAZING ICELAND 9 DAY 
สวีเดน สตอ็กโฮลม ์ไอซแ์ลนด ์เดนมารก์ โคเปนเฮเกน 

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – สตอ็กโฮลม์ (สวเีดน) 

22.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิCheck-in เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย H/J  
เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

วนัที ่2 สตอ็กโฮลม์ - เทีย่วชมเมอืง – แกมล่าสตอน - พพิธิภณัฑว์อซา่ 
01.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงสตอ็กโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 960 

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานอาลนัดา้ กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน การเขา้สู่กลุ่มประเทศเชงเกน้  (Schengen Visa) 

จะท าการตรวจคนเขา้เมือง ณ ท่าอากาศยานอาลนัดา้ น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแหง่ประวตัิศาสตร ์

เกาะแกมล่าสตอน ยา่นเกา่แก่ที่สดุและสวยงามราวกบัภาพวาด รอ่งรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง พระราชวงัหลวง, 

รฐัสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ ์ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตัง้อยู่รมิน า้ตามเนินสงูต ่า 
ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงในโลก บนัทึกภาพเมืองสวยจากจดุชมวิว 

 

 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 

เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์ และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ 



 

เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลก 
มีเวลาใหท้า่นไดเ้ดินเล่นชมเมืองย่านวอลค์กิง้สตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั Scandic Central hotel  หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่3 สตอ็กโฮลม์ - บนิสู่เรคยาวกิ (ไอซ์แลนด)์ - โบสถ์อลัลก์รสีคริค์ยา - บา้นเฮปิดริ ์- คอนเสริต์ฮอลลฮ์ารป์า 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

12.55 น. บนิสู่กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด ์โดยสายการบนิไอซ์แลนดแ์อร์ FI 307 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 
15.10 น. ถงึสนามบนิเคฟลาวกิ (อ่าวแห่งควนั) เน่ืองจากมคีวนัไอน ้าทีพ่วยพุ่งขึน้มาจากบ่อน ้ารอ้น 

นอกจากนี้ยงัมตี านานไวกิง้โบราณ 
ทีม่หีลกัฐานแสดงถงึการปกครองดนิแดนแถบนี้มาก่อนรถรอรบัคณะแลว้เดนิทางสู่กรุงเรคยาวกิเมอืงหลวงอนังามสงา่ของ  
ชาวไอซ์แลนด ์

 เที่ยวชมเมืองเรคยาวกิ (Reykjavik) เมืองที่เต็มไปดว้ยเสนห่แ์ห่งศิลปะ ประวตัิศาสตร ์ และวฒันธรรมที่นา่สนใจ อาท ิ

คอนเสิรต์ฮอลลฮ์ารป์า (Harpa) และโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา (Hallgrímskirkja) ผูท้ี่มีความหลงไหลในทศันศิลป์ 

จะไดช้มรูปป้ันท่ีน่าประทบัใจมากมาย ทัง้ประติมากรรมและศลิปะตามทอ้งถนนทั่วเมืองเรคยาวิก บา้นเฮิปดิร ์ (Höfði 

House) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตรท์ี่มีความส าคญัระดบันานาชาต ิ
เขตยา่นท่าเรือเกา่ที่ยงัคงกลิ่นอายของวิถีชวีิตของผูค้น 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั Fosshotel Reykjavik Hotel  หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที ่4 โกลเดน้เซอรเ์คลิ – น ้าตกกูลล์ฟอสส ์– น ้าพุรอ้นเกยซ์รี ์– ซงิเควลลรี ์– Aurora Hunting (ล่าแสงเหนือ) 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น. น าท่านเที่ยวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรือ Golden Circle 

ทศันียภาพของทุง่หญา้ตดักบัทุง่ลาวา มีฝงูแกะ, ววั และมา้ไอซแ์ลนด ์ หากินอยูต่ามธรรมชาติ 3 

สถานท่ีส าคญัที่ไมค่วรพลาดชม 1. น า้ตกกลูลฟ์อสส ์ หรือไนแองการา่แห่งไอซแ์ลนด ์

ถือเป็นน า้ตกที่มชีื่อเสียงแห่งหนึง่ของประเทศ 2. น า้พรุอ้นธรรมชาติเกยซ์ีร ์น า้พรุอ้นท่ีนี่พวยพุ่งขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุ ๆ 7-

10 นาที 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย น าท่านชมสถานท่ีส าคญัในประวตัิศาสตรข์องชาติคือ ซิงเควลลีร ์ (Þingvellir) อทุยานแห่งชาติแหง่แรกของไอซแ์ลนด ์

และมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยเูรเซีย และทวีปอเมรกิาเหนือ 

สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยูต่รงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn 

ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุในไอซแ์ลนด ์ เป็นจดุก าเนดิดา้นประวัตศิาสตร ์
และดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจดุที่มีรอยเล่ือนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร เดินทางกลบัสู่เรคยาวกิ 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั Fosshotel Reykjavik Hotel  หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 

 
 ค ่าคืนนีน้  าท่านสู่กจิกรรมล่าแสงเหนือ รถน าท่านเดินทางออกนอกเมืองเพื่อใหป้ลอดจากแสงไฟ ในเขตอทุยานซิงเควลลีร ์

(Þingvellir) แสงเหนือ หรือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 

เป็นปรากฏการณท์ี่เกดิขึน้ตามธรรมชาตใินเชต บรเิวณขัว้โลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุใ่นเขตอารก์ติก เซอรเ์คิล 

โดยมีประเทศไอซแ์ลนดร์วมอยู่ดว้ย มกัจะพบเห็นไดท้ั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100-

300 ก.ม. โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยูใ่นระหว่าง เดือนกนัยายน-เดือนเมษายน ของทกุปี 

วนัที ่5 South Shore – น ้าตกสโกการ ์– น ้าตกเซลยาลนัน์ – หมู่บา้นวกิ – หาดทรายด า - เคริค์ยแูบร ์
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น. ท่องเที่ยวเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนดม์ีชื่อเสียงในเรื่องของการคน้พบพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ 
ซึ่งเป็นพลงังานท่ีถกูน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลิง ท าใหป้ระเทศแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองที่ไรม้ลพษิ 
นอกจากนีพ้ลงังานดงักล่าวยงัถกูน ามาใชใ้นดา้นสาธารณปูโภคอีกดว้ยทศันียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศสุตัว ์



 

มีภเูขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั และเป็นภเูขาไฟที่ยงัมีการปะทอุยูต่ลอดเวลา 

แวะถา่ยรูปกบัน า้ตกเซลยาแลนส ์ (Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอีกแห่งหน่ึงคือ สโกการ ์

(Skogarfoss) มีความสงู 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน า้ตกที่เป็นธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, 

โตรกผา และหบุเหว เดินทางต่อสู่หมู่บา้นวิก (Vik) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หมู่บา้นวกิ (VIK) หมู่บา้นเล็ก ๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ ชมหาดทรายสีด า เต็มไปดว้ยเม็ดกรวดทรายสีด าสนิท 

จนชาวไอซแ์ลนดเ์รียกกนัว่า Black Sand Beach อนัเกิดจากการสกึกรอ่นของหินลาวา และแนวแท่งหินบะซอลต ์
ที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแหง่บนโลกนี ้เหมาะแกก่ารบนัทึกภาพ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในแต่ละฤด ูเดินทางสูเ่คิรค์ยแูบร ์

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั Hotel Klauster  หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่6 เคริค์ยแูบร ์ – CRYSTAL CAVE - โจกุลซารล์อน (ไอซ์เบริก์) - ขบั SNOWMOBILE 
บนธารน ้าแขง็ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไอซแ์ลนด์ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 
09.00 น. น าท่านชมถ า้ครสิตลั (Crystal Cave) เป็นถ า้ในทะเลสาบแช่แขง็ที่เกดิจากธารน า้แข็ง สวีนาเฟลลโ์จกลุ 

(Svinafellsjokull Glacier) โดยถ า้แห่งนีม้ีปากถ า้ที่เป็นปล่องน า้แขง็สงูประมาณ 22 ฟตุ 
แต่เนื่องจากสภาพอณุหภมูิที่ค่อนขา้งมกีารเปล่ียนแปลงบ่อย รูปแบบของถ า้น า้แขง็จงึไม่ค่อยแน่นอน 
และมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเขา้ไปชมความงดงามของถ า้น า้แข็ง จึงสามารถท าไดแ้คใ่นชว่งฤดหูนาว 
ความความโดดเด่นของถ า้แหง่นีก้็คือ ผนงัน า้แขง็คือกอ้นน า้แขง็สีฟ้าอ่อนเหมือนกบักอ้นครสิตลั 
ที่สามารถมองเห็นไดภ้ายใตผ้นงัถ า้ ใหค้วามรูส้กึเหมือนเราท่องไปในดินแดนพศิวง และไม่คิดวา่จะมีอยูจ่รงิในโลกนี ้

(ขอสงวนสิทธ์ิเด็กอายตุ  ่ากว่า 10 ปี ในการเขา้ชมถ า้ครสิตลั เนื่องจากเป็นขอ้ก าหนดในการเขา้ชมของถ า้ครสิตลั) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. เขา้สู่โจกลุซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แขง็ สถานท่ีท่องเที่ยวไฮไลทท์ี่สดุของไอซแ์ลนด ์
รูจ้กักนัเป็นอย่างดวี่าเป็นทะเลสาบธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ ภเูขาน า้แข็งขนาดมหมึา 
เรียงรายโผล่พน้พืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดกอ่ใหเ้กิดสีสนัสวยงามที่มีอยู่เพยีงไม่ก่ีแห่งในโลกนี ้ ไดมอนดบ์ชี 
ใหท้่านไดแ้อคชั่นเก๋ ๆ ไปกบักอ้นน า้แข็งขนาดใหญ่ที่แตกตวัและล่องลอยสู่ชายหาด 



 

 
14.00 น. น าท่านสนกุกบักิจกรรมอนัเป็นประสบการณใ์หมก่บัค าเปรียบเปรยที่ว่า “อยา่เพิ่งไปจากไอซแ์ลนด ์

หากท่านยงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียวประสบการณจ์ากธารน า้แขง็” “ขบัสโนวโ์มบิลตะลยุธารน า้แข็ง” 
หลายประเทศในสแกนดเินเวียทา่นอาจเคยสมัผสัประสบ การณน์ี ้แต่เป็นการขบัไปบนทะเลสาบท่ีเกาะตวัจนกลายเป็นน า้แขง็ 
หรือในแม่น า้ที่เย็นจดัจนกลายเป็นน า้แข็ง แมแ้ต่ทุง่หิมะท่ามกลางป่าสน แต่ที่ไอซแ์ลนดน์ีค้ือ ธารน า้แข็งชื่อ  

VATNAJOKULL มีขนาด 8,100 ตร.กม. เท่ากบัธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั และขนาดความหนาเฉล่ีย 

400 เมตร ถึง 1,000 เมตร (ชดุกนัความหนาว,หมวกกนัน็อก, ถงุมือ, รองเทา้บู๊ท มีใหบ้รกิาร) 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั Hotel Klaustur  หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่7  สเกฟตาเฟลล ์- เซลฟอสส ์- อาบน ้าแร่บลูลากนู 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ เซลฟอสส ์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้โอลฟซุาทางตอนใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์

ก าลงัมกีารปรบัโฉมครัง้ส าคญัดว้ยการก่อสรา้งอาคารเก่าแก่จ านวน 35 หลงั ใหเ้ป็นเมืองมรดกทางวฒันธรรม 

อาคารทัง้หมดไดร้บัการตดิฉลากส่ิงแวดลอ้ม NORDIC SWAN เป้าหมายใหไ้ดร้บัการรบัรองดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเขา้สู่ บลลูากนู สถานท่ีท่องเที่ยวที่โดง่ดงัระดบัโลก กิจกรรมที่ทกุท่านรอคอยไดแ้ก่ “บลลูากนู” 

บ่อน า้แรร่อ้นและสปาที่โด่งดงัระดบัโลก สถานท่ีท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพการนัตีโดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญระดับโลก นกัท่องเที่ยวกวา่ 

95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้ บ่อน า้แรธ่รรมชาติของบลลูากนู เป็นส่ิงที่มนษุยส์รา้งขึน้ 
หลงัจากที่มีการวิจยัวา่น า้แรน่ีด้ีตอ่ผิวพรรณ โดยมีแรธ่าตทุี่เป็นองคป์ระกอบหลกัคือ ซิลิโคน สาหรา่ยทะเล และเกลือธรรมชาต ิ

โดยรกัษาความรอ้นในน า้แรน่ีอ้ยูท่ี่ 37-39 องศาเซลเซียส 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั Hotel Keflavik airport หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 



 

 
วนัที ่8 สนามบนิเคฟลาวกิ –  ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั (เดนมารก์) – กลบัสู่ประเทศไทย 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 Check-out คณะออกเดนิทางสู่สนามบนิเคฟลาวกิ เพื่อเตรยีมตวัออกเดนิทางกลบั  

07.45 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิ Iceland Air เทีย่วบนิที ่FI 204 

12.00 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาต ิกาสทรปั โคเปนเฮเกน้ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

13.50 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 951 

วนัที ่9 เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ 

06.20 น. น าท่านเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

ทางบรษิทัไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทวัร์ 30 วนัก่อนการเดนิทาง โดยจองตัว๋เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมทีพ่กั, รา้นอาหาร 
สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหน้าใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ,การล่าชา้ของสายการบนิ,การพลาดเทีย่วบนิ 

(ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพบิตั,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรอืเหตุสุดวสิยัอื่น ๆ 
ไม่สามารถเดนิทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหน้าทวัร ์ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของท่าน 
การซื้อทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย ทางบรษิทัทวัรม์ขีอ้ตกลงในการเหมาจ่ายราคาพเิศษ โดยอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีผู่ใ้หบ้รกิารนัน้ๆก าหนด 
เมื่อท่านไดจ้่ายค่าทวัรม์าแลว้ ถอืว่าท่านยอมรบัค่าใชจ้่ายเหล่านี้และไม่สามารถเรยีกรอ้งสทิธิใ์นการไม่ใชบ้รกิารใดๆได้ 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เดก็อายุ 4-11 ปี 

(เสรมิเตยีง) 
เดก็อายุ 4-11 ปี    

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พกัหอ้งเดีย่ว ไม่ใชต้ัว๋หกัคนื 

21 – 29 มกราคม 2566 179,000.- 162,000.- 144,000.- 17,000.- 
38,000.-
/28,500.- 

11 – 19 กุมภาพนัธ ์
2566 

179,000.- 162,000.- 144,000.- 17,000.- 
38,000.-
/28,500.- 

18 – 26 มนีาคม 2566 179,000.- 162,000.- 144,000.- 17,000.- 
38,000.-
/28,500.- 

**08- 16 เมษายน 

2566** 
185,000.- 167,000.- 148,000.- 17,000.- 

40,000.-
/30,000.- 

      
 



 

ค่าทวัรร์วม : 

o ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั รวมค่าภาษ ีและส่วนเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

o ค่ารถโคช้มาตรฐานไอซ์แลนด ์ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ  (การท่องเทีย่วในฤดหูนาว 
ความเหมาะสมในการจดัรถตอ้งใหเ้กดิความสมดุลยข์องน ้าหนักรถ + ผูโ้ดยสาร เพื่อใหก้ารขบัรถปลอดภยัต่อผูข้บัรถ) 

 
     10 ท่านใช้รถ 19 ท่ีนัง่              15 ท่านใช้รถ 27 ท่ีนัง่                 20 ท่านใช้รถ 39 ท่ีนัง่             25 

ท่านใช้รถ 50 ท่ีนัง่              
o ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามที่ระบใุนรายการ  

o ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 3-4 ดาว โรงแรมในเขต South Shore อทุยานสเกฟตาเฟล มีโรงแรมที่ใหบ้รกิารนอ้ยแห่ง โดยเฉพาะ 

4 ดาวจะมีเพียงแห่งเดียว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั (ในเขตอทุยานสเกฟตาเฟล โรงแรมระดบั 3 หรือ 4 ดาว 

ราคาเท่าๆกนั) โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) 

บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่ีเครื่อง ปรบัอากาศ และอาจมกีารเปล่ียนยา้ยเมอืงพกั 

หากวนัดงักลา่วโรงแรมเตม็ หรือมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   
o ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 

o ค่าธรรมเนียมวีซา่เดนมารก์ (เชงเกน้) 

o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 

จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 

รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

o ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กโิลกรมั 

และสามารถถือสมัภาระขึน้เครื่องไดน้ า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ 

อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ 

และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

▪ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

▪ ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์และไกดท้์องถ่ิน 

▪ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  

▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทคิ่าโทรศพัท์,ค่าซกัรดี,ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 
และค่าอาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษิทัฯจดัให้ 
ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่  



 

 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง เราจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน  

● 60 วนัก่อนการเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 70,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 
วนันบัจากวนัท่ีจอง 

● 45 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะนดัหมายทา่นเพื่อสแกนลายนิว้มือที่ศนูยร์บัยื่นวีซา่ VFS (ยื่นวีซา่กรุ๊ป) 

● 35 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะเรียกเก็บเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ  หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี้ 

> ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทวัรส์ าหรบัลูกคา้ดงัต่อไปนี้ 

> เดก็ทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ (หลายกจิกรรมในโปรแกรมทวัรไ์ม่อนุญาตใหเ้ดก็ทีอ่ายุต ่ากว่า 10 ปีร่วมกจิกรรม) 

> ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมอืต่างๆ ในการพยุงตวั 

> ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

> ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร์ หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 

> บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทเิช่น ผูท้ีด่ื่มสุราบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรบัเงือ่นไขระหว่างทวัร์ ทีม่รีะบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่่อหวอด 
ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคบัใหห้วัหน้าทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ 
ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้่วมคณะท่านอื่นหรอืโปรแกรมท่องเทีย่วได้   

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

1. การยกเลกิและขอเงนิค่าบรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้าโดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไม่น้อยกวา่สามสิบวนั ก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว ให้คืน 

100% ของเงินค่าบริการ (หากมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินตลอดเส้นทาง , ค่าด าเนินการยื่นวีซ่า , 

ค่ามดัจ าโรงแรม ควรสอบถามทางบริษทัฯ เก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีท่านต้องช าระ) 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้าโดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัทีน่ าเทีย่วให้คืน 

40% ของเงินค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้าโดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ น้อยกวา่สิบห้าวนั ก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 

ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหกัจากเงนิ 

ค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้

ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะเรยีกจากนักท่องเทีย่วไม่ได ้ ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหน้ักท่องเทีย่วทราบ 

ดงัต่อไปนี้ 



 

2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซี่า 

2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบนิ 

2.3 ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ

หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชน้ับตัง้แต่วนัที ่15 มถิุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เครื่องบนิ (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ 

เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 

100 %, ส่วนสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮนัซ่า, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  
ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั 
ถอืเป็นค่าทวัรส่์วนเพิม่ทีท่างบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

> หอ้งพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3-3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

> หอ้งพกัแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

> หอ้งพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  

> หอ้งพกัแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 

> หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ทา่น 

> หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั 
ซึ่งอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

> โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า 
เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

> ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

> โรงแรมในยโุรป, สแกนดิเนเวีย, ไอซแ์ลนด ์ ที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building 

หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอา่งอาบน า้ ซึ่งขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ 
และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ 

ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื 

ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้

ทางบรษิทัฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีน่ัน้ ๆ หรอื 
สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได้ แตห่ากมกีารล่าชา้ หรอืเหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง 
เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได้ ทางบรษิทัฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation 

Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หน้าทีใ่นช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงนิ 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

ส าหรบัสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น ้าหนกัไม่เกนิ 30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy 

Class Passenger) และสามารถถอืสมัภาระขึน้เครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง 45 เซนตเิมตร 
(18 นิ้ว) x ยาว 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x สงู 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว)  
ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 
กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ 
ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสุดไม่เกนิ 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ 

จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 

และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั 
ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมารก์  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 - 45 วนัท าการ 

(ลูกคา้ทุกท่านตอ้งมาโชวต์วัเพือ่ท าการสแกนลายนิ้วมอืที่ VFS เดนมารก์) 

✔ พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ
หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น 



 

ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ *กรณีเคยมีวซี่าเชงเกน้ แตห่าไม่เจอ 
ตอ้งไปคดัส าเนาที่ส  านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

✔ รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน) มอีายไุม่เกิน 6 เดือน 

และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป  

✔ ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า 

/ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

✔ หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / 

สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, 

วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว 

หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา ไม่เกิน 1  เดือน    

✔ กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 

เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

✔ Statement บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทไมเ่กิน 15 วนั ก่อนวนัท่ียื่นค ารอ้งขอวีซา่ 

ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั 
เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ 

ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจากธนาคารรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย และท่านที่อายเุกิน 15 ปีบรบิรูณ ์
ตอ้งใชบ้ญัชีสว่นตวัยื่นเอกสารดว้ย / ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

✔ กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

✔ กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   

✔ กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 
มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

✔ การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร 
และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม ่
ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

✔ หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

✔ กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู 
ยกเลิกวีซา่ของทา่น เนื่องจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ  



 

✔ ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนคา่วซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทั ฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


