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วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) ศุกร์ / เสาร์ 
21.00 น. พร้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนันเชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้โดยสารขาออก 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน  วนั โดยซือตวัเครืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองทีพัก, ร้านอาหาร สถานทีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน 
(ขึนเครืองไม่ทัน), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสยัอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์มีสิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ทีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกิดขนึนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสงิทีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันทีสอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เทยีวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)  เสาร์ / อาทติย์ 
00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เทียวบนิที TG954  
07.25 น. ถึงสนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของ

ศุลกากรแล้ว นําท่านเทียวชม กรุงออสโล ผ่ านไป ชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างในปี  แล้วไปชมอุทยานฟร็อก
เนอร์ ทีมีประติมากรรมทีแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดินรนต่อสู้ ของ
มนุษย์ชาติ ซึงเป็นผลงานประติมากรชือดังกุสตาฟวิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจ
กลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ
กว่า 100 ปี อาทิ เนชนัแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึง
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เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโค้ชนําคณะกลบัสู่สนามบนิการ์ดเดอมนู กรุงออสโล อกีครัง  
13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชวัโมง) 
 

14.40 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน) 
เนืองจากควนัไอนําทพีวยพุ่งขึนมาจากบ่อนําร้อน นอกจากนียงัมีตํานานไวกิงโบราณ ที
มีหลกัฐานแสดงถงึการปกครองดินแดนแถบนีมาก่อน  

(116 ก.ม.) 

.  น. นําท่านเทียวชมสู่กรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ทีสงูทีสดุในไอซ์แลนด์ เป็นจุดทีสงูอกีจดุหนงึของเมืองทีเมือขึนไปด้านบน
จะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีมีความสําคัญในฐานะทีเป็น 
ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมทีมีเอกลกัษณ์สถาปนิกกดุโยน (Guðjón Samúelsson) 
เป็นผู้ ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชันนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือ
ตังแต่ปีเริมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทังแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึงสถานทีใน
ประวัติศาสตร์คือ Hofdi House บ้านทีมีเรืองราวในประวติัศาสตร์ชาติอนัน่าสนใจ เคย
ใช้เป็นทีรับรองและจดัเลียงผู้ นํา 2 ประเทศมหาอาํนาจผู้ยิงใหญ่ในการยตุิสงครามเย็น  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.islandshotel.is 
วันทีสาม เรคยาวิก  - เมืองโอลาร์ฟวิค  - ล่องเรือชมวาฬ  - เคิ ร์คจู เฟ ล 

สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส 
อาทติย์ / จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
08.  น. นําท่านเดินทางสูเ่มืองโอลาร์ฟวิค เป็นหมู่บ้านชาวประมงบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส 

ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ เป็นหนึงในเมืองทีมีการค้าขายทางเรือทีใหญ่ทีสุดของ
ประเทศไอซ์แลนด์และยังเป็นเมืองแรกทีได้รับใบอนุญาตทําการค้าจากกษัตริย์           
เดนมาร์คตงัแต่ศตวรรษที 17 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําคณะเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโอลาร์ฟวิค บนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West 

Iceland มีอีกหนึงกิจกรรมทีไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรือชมวาฬ กล่าวกันว่าการชม
วาฬในเขตนีท่านอาจโชคดีได้พบกบั 5 ผู้ยิงใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ใน
เขตภูมิภาคนีเป็นทีนิยมของนกัท่องเทียวทีจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติ
มากทีสดุ วาฬสีนําเงิน, วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหวัทยุ, วาฬมิงค์, วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬ
ฮมัแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กา ทีอาศยัอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกัน
หนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธิในกรณี ทีบริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อัน
เนืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอืออํานวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ชวัโมง) 

 

 นําคณะเดินทางสู่เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึงในสถานทีโปรโมต
ในการถ่ายภาพทิวทศัน์ทีมีชือเสียงมากทีสุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวย
ควํามีนําตกและธารนํารายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภูเขาลูกนีมี
ความสูงประมาณ         463 เมตร ไม่ว่าจะมาเทียวทีนีในช่วงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดทังปี โดยเฉพาะในหน้าหนาว       ทีจะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วย
หมิะสีขาว  

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HARMAR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันทีสี บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - นําตกกูลล์

ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – นําพุร้อนเกย์ซีร์  
จันทร์ / อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
.  น. จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเรย์คอล์ท เพือชมบ่อนําพุ ร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ 

(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณุหภูมินําสงูทีสดุถงึ 97 องศาเซลเซียส เป็น
บ่อนําพุร้อนทีใหญ่ทีสุด แล้วไปชมความสวยงามของนําตกเฮินฟอซซ่า ไอซ์แลนด์เป็น
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ประเทศทีมีนําตกสวยหลายแห่ง ซงึเป็นนําตกสาขาหนงึของนําตกใหญ่ทีก่อกําเนิดจาก
แหล่งลําธาร และแม่นําสายต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาทีเกิดจาก
ภูเขาไฟทีอยู่ภายใต้ธารนําแข็งแลงโจกุล Langjökull ธารนําแข็งทีใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของประเทศ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําท่านเทียวชมความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคํา 

หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้ าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้า
ไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานทีสําคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิง
เควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกของ
องค์การยเูนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชือมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ 
สถานทีแห่งนีมีความสําคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้
กอ่ตงัเมือปี ค.ศ. 930 และต่อเนืองมาจนถึงปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตงัอยู่
ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซงึเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที
ใหญ่ทีสดุในไอซ์แลนด์ ใกล้กบัคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ 
(Hengill) เป็นจุดกําเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดทีมีรอย
เลือนของโลก เป็นระยะทางหลายหมืนกโิลเมตร  

 
(144 ก.ม.) 

 

 ไปชมนําตกกลูล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นนําตกทีมี
ชือเสียงแห่งหนึงของประเทศและยงัจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ทีไอซ์แลนด์จดัให้อยู่ในเส้นทาง 
“วงกลมทองคํา” ทีเมือผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเทียว ชือนําตกแหง่ Gullfoss มา
จากคําว่า Gull ทีแปลวา่ ทองคํา และ Foss ทีแปลวา่ นําตก เมือรวมกนัหมายถงึ 
นําตกทองคํา ถือเป็นหนึงในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติระดบัโลก ทีเกิดจากการ
ละลายของธารนําแข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบืองล่างทีความสงูกว่า 30 เมตร 
จากนนันําคณะเดินทางเข้าสู่ทีพกั 

 

 แล้วไปชมนําพรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) นําพุร้อน หรือ เกย์ซร์ี ซงึเป็นทีมาของคําว่า กีย์
เซอร์ geyser ทีใช้กนัทวัโลก นําพรุ้อนทีนีพวยพุ่งขนึสูงกว่า 180 ฟุต ทกุๆ 7-10 นาที 
ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึนมาอยา่งประณีต พลงังานทีอยู่ใต้หินเปลือก
โลก ขบัเคลือนออกมาเป็นนําพรุ้อน ช่วยให้อากาศอบอุน่เย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลง
ความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใช้ทวัประเทศ  

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพกั LITLI GEYSIR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelgeysir.is  
วันทีห้า South Shore - นําตกสโกการ์ฟอสส์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดํา – 

ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารนําแขง็ 
องัคาร / พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านท่องเทียวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชือเสียงในเรือง

ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึงเป็นพลังงานทีถูกนํามาใช้ทดแทน
เชือเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนีได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองทีไร้มลพิษ นอกจากนี
พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทาง
เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง 
และเป็นภูเขาไฟทียงัมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภูเขาไฟ
แห่งนีก่อนให้เกิดการปิดน่านฟ้าทวัทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรูปกับ
นําตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร และนําตกอีกแห่งหนึง
คือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62  เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของ
นําตกทีเป็นธรรมชาต ิโอบล้อมไปด้วยทุง่ลาวา, โตรกผา และหบุเหว  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย จากนนัออกเดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเลก็ๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ทีมี

รายชือในการจดัอนัดบัชายหาดทีสวยทีสดุในโลกเมือปี 1991 เป็นหมู่บ้านทีมีฝนตก
มากทีสดุในไอซ์แลนด์ ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีดํา ซงึเกิดจากการสึกกร่อนของ
หินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอคันีทีพบได้โดยทวัไป เกิดจากการเย็นตวัของ
ลาวาอย่างรวดเร็วบนพืนผิวโลก  
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 จากนันนําท่านพบกับประสบการณ์ ใหม่กับคําเปรียบเปรยทีว่า “อย่าเพิงไปจาก
ไอซแ์ลนด์ หากท่านยงัไม่ได้เก็บเกียวประสบการณ์จากธารนําแข็ง” ด้วยการขบัรถสโนว์
โมบิลตะลุยไปในทุ่งนําแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนทีอยู่สูงทีสุดของโลก มี
ความกว้างใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธารนําแข็งทงัหมดในไอซ์แลนด์ พืนทีกว่า 595 ตาราง
กิโลเมตร ตะลยุไปในทุ่งนําแข็งกว้างอย่างเต็มอมิตลอด 1 ชวัโมง (ชุดกันความหนาว
,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันทีหก โจกุลซาร์ลอน – ธารนาํแขง็แห่งวัทนาโจกุล – เซลฟอส์ส  พุธ / พฤหสับดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่โจกลุซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนําแข็ง ทีรู้จกักนัเป็น

อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารนําแข็งทีใหญ่ทีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL 
มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารนําแข็งทังหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากทีสุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธาร
นําแข็งทีมากขึน ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจบุนัโจกลุซาร์ลอนมีพืนทีกว้างถงึ 18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลึกของนําในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตืนตาตืนใจกับการ ชมภูเขานําแข็ง 
(ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพืนนําในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิด
สีสนัสวยงามทีมีอยูเ่พียงไม่กีแหง่ในโลก   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัจากนนันําคณะเดินทางสู่เมืองเซลฟอส์ส   

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจํากดัในการรองรับนกัท่องเทียว ซงึมีอยู่เพียงไม่กี
แห่งอาจมีการเปลียนแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเทียว 

www.hotelselfoss.is 

วันทีเจ็ด เซลฟอส์ส – คีร์ยซูริค - อาบนําแร่บลูลากูน - เรคยาวิก  พฤหสับดี / ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสู่ คีร์ยซริูค (Krysuvik) เป็นพืนทีความร้อนใต้พิภพบนคาบสมทุร หรือมี

อีกชือหนงึว่า Gunnuhver และนําพรุ้อนใต้ทะเลสาบ Kleifarvatn แผ่นเปลือกโลกใน
คาบสมุทรเรคยาเนส ออ่นไหวต่อการเกิดแผ่นดินไหว 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย นําคณะเข้าสูบ่่อนําแร่ร้อนและสปาทีโด่งดงัระดบัโลก บลลูากนู หรือทะเลสาบสีฟ้า 

สถานทีท่องเทียวเพือสขุภาพระดบัโลกและโด่งดงัทีสดุของไอซ์แลนด์ นกัท่องเทียวกว่า 
95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานทีแห่งนี เชิญทา่น อาบนําแร่ธรรมชาต ิเพือการ
บํารุงผิวพรรณ         ผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพอืการพกัผ่อนอย่างแท้จริง  

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.parkinn.com 

วันทีแปด สนามบินเคฟลาวิก - สนามบนิออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร์ / เสาร์ 
06.00 น. เช็คเอ๊าท์แล้วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก  Buffet 
07.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air   
12.30 น. คณะเดินทางกลบัถงึสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพือรอต่อเครือง  
14.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG955  
วันทีเก้า เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ / อาทติย์ 
06.15 น. นําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียวซงึอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจดัโปรแกรม 
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ของแตล่ะวันเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน  วัน ก่อนการเดินทางเท่านนั) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

14 - 22 ม.ิย. 2562 150,000.- 135,000.- 120,000.- 25,000.- 21,000.- 
-23,000.- 
-19,000.- 

5 – 13 ก.ค. 2562 156,000.- 141,000.- 125,000.- 25,000.- 21,000.- 
-29,000.- 
-23,000.- 

12 - 20 ก.ค. 2562 

158,000.- 143,000.- 127,000.- 25,000.- 21,000.- 
-31,000.- 
-24,000.- 

19 - 27 ก.ค. 2562 

26 ก.ค. –  ส.ค. 2562 

*10 – 18 ส.ค. 2562* 154,000.- 139,000.- 124,000.- 25,000.- 21,000.- 
-27,000.- 
-21,000.- 

*24 ส.ค. –  ก.ย. 2562* 
150,000.- 135,000.- 120,000.- 25,000.- 21,000.- 

-23,000.- 
-19,000.- *21 – 29 ก.ย. 2562* 

คา่ทวัร์รวม :  

 

 คา่ตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามนัเชือเพลิง ณ วันท ี3 พฤษภาคม 2562  
 คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทอ่งเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานทีตา่งๆตามทีระบใุนรายการ  
 ค่าโรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที

ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลียนย้ายเมืองพัก หากวัน
ดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน -  เทา่ตวั   

 คา่อาหารตามทีระบุในรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เดนมาร์ก (เชงเก้น) 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอบุติัเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทงันีครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไม่ได้เกดิจากโรคประจําตวั 

 สําหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครือง นําหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ตงัแต่เดือน กรกฎาคม  
สายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครือง นําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  และสามารถถือสมัภาระขึนเครือง
ได้นําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสมัภาระใต้เครืองได้ไม่เกิน 20 
กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ  ใบเท่านัน และนําสัมภาระถือขึนเครืองนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่า
ระวางนําหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการบนิทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 

คา่ทวัร์ไม่รวม :  
 
 

 

 คา่ภาษีมลูค่าเพมิ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 คา่ใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ทา่นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

เพือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึงท่าน 
ภายใน 3 วันนับจากวันทีจอง ซงึเงินมดัจําดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ
ล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยไม่มีเงือนไข 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีทอ่งเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือาํนวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สําหรบัลกูค้าดงัตอ่ไปนี 
1. เดก็ทีมอีายใุนระหว่างแรกเกดิถึง  ขวบ 
2. ผู้สงูอายทีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางทีบง่บอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ทีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ทไีม่ยอมรับเงือนไขระหวา่งทวัร์ ทีมีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ทีก่อหวอด 
ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซงึบางครังอาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการทีชําระไว้แล้ว มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัทีนําเทียว  

ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนําเทียว  

ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนําเทียว  

ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจนําเทียวทีได้จ่ายจริง เพือการเตรียมการจดันําเทียวต่อไปนี ให้นํามาหกัจากเงินคา่บริการ
ทีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการทีได้ชาํระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรียกจากนกัท่องเทียว
ไม่ได้ ทงันีผู้ประกอบธุรกิจนําเทียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปนี 
2.1   ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2   ค่ามดัจําของบตัรโดยสารเครืองบิน 
2.3   ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอนืๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ทีนํามาใช้นี เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจนําเทียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตงัแตว่นัที 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย  
ตวัเครืองบนิ (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือนวันเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบนิสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีทา่นจะชําระเงินค่าทวัร์สว่นทีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขนึอยู่กบัเงือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนนั ๆ ซงึการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นนั 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนํามนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที 3 พฤษภาคม 2562 การเปลียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีมีเตียงเดียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนงึห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักทีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทงันีขนึอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัทีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนงึห้อง / สําหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 
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Room) ขึนอยู่กับข้อจํากดัของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซงึ
อาจจะทําให้ทา่นไม่ได้ห้องติดกนัตามทีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภมูิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียน หรือย้ายเมอืงเพือให้เกดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอา่ง
อาบนํา ซงึขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพมิเติมได้ 

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัทีสถานทีเข้าชมนนั ๆ ปิดทําการ 
หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ในเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือให้ท่านได้
เข้าชมสถานทีดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานทีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอยีดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครือง นําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชนัประหยัด / 
Economy Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึนเครืองได้นําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนําหนกั
เพมิเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง 
45 เซนตเิมตร (18 นวิ) x ยาว 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x สงู 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ)  

 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่า
มาตรฐานได้ ทงันีขนึอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในนําหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ,  บาท / ทา่น 

การสบูบุหรี (Smoking Area) 

 
ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชดัเจนใน
เรืองการสบูบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบหุรี ทงันีเนืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้ สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารในการยนืวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายืนประมาณ 15 - 30 วนัทาํการ 
(ลกูค้าทกุทา่นต้องมาโชว์ตวัเพือทําการสแกนลายนิวมอืท ีVFS เดนมาร์ก) 

 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซา่ในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอนื ต้องนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวีิซา่ *กรณีเคยมีวีซา่เชงเก้น แต่หาไม่เจอ ต้องไปคดัสําเนาที
สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง 

 รูปถา่ยสีขนาด 2 นวิ จํานวน 2 รูป พืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกนิ 6 เดือน และเหมือนกนั
ทงั  รูป  

 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติบตัร 
ในกรณีอายไุม่ถงึ  ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สังกัดทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุตําแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีทีเริมทํางานกับบริษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนันจะกลับมา



 

1909-0402-EUR34                                                          www.smileytour.com                                                       8/8 

 

 

 

ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา ไม่เกิน 1  เดือน    
 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัททีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อม

วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 
 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทไม่เกิน  วนั ก่อนวันทียืนคําร้องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มทีมีการเข้า

ออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า 6 หลกั เพือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมือกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองจาก
ธนาคารรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย และท่านทีอายุเกิน  ปีบริบูรณ์ ต้องใช้บญัชีส่วนตวัยืนเอกสารด้วย / ***สถานทูตไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชือผู้ เดินทางและ
เหตผุลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีทีเด็กอายตุํากว่า  ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้อง

ไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ กต้็องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทงันีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิมเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจาก
การขอวีซา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ทา่นไม่มีสิทธิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงือนไขทีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทุกประการ 


