
 

  
วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ (สวีเดน) 
22.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย H/J  เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
วนัท่ี 2 สต็อกโฮลม์ - เท่ียวชมเมือง – แกมล่าสตอน - พิพิธภณัฑว์อซ่า 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 960 
06.55 น. ถึงท่าอากาศยานอาลนัดา้ กรุงสตอ็กโฮลม์ ประเทศสวีเดน การเขา้สู่กลุ่มประเทศเชงเกน้  (Schengen Visa) จะท าการตรวจคนเขา้

เมือง ณ ท่าอากาศยานอาลนัดา้ 
น าคณะเท่ียวชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ เกาะแกมล่าสตอน ย่านเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด 
ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง พระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ ์ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตั้งอยู่ริมน ้าตามเนินสูงต ่า ท าให้สต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก บนัทึกภาพ
เมืองสวยจากจุดชมวิว  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย คณะเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา Vasa เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 

95 เปอร์เซ็นต ์ และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยช้ิน เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเด่น และเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมืองย่านวอลค์กิ้งสตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั 



 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั Scandic Central hotel  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 3 สต็อกโฮลม์ - บินสู่เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - โบสถอ์ลัลก์รีสคิร์คยา - บา้นเฮิปดิร์ - คอนเสิร์ตฮอลลฮ์าร์ปา 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
12.55 น. บินสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ FI 307 (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 
15.10 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควนั) เน่ืองจากมีควนัไอน ้าท่ีพวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน ้าร้อน นอกจากน้ียงัมีต านานไวกิ้งโบราณ ท่ี

มีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน รถรอรับคณะแลว้เดินทางสู่กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงอนังามสง่าของชาว
ไอซ์แลนด์ 

 เท่ียวชมเมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งศิลปะ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ อาทิ คอนเสิร์ต
ฮอลลฮ์าร์ปา (Harpa) และโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) ผูท่ี้มีความหลงไหลในทศันศิลป์ จะไดช้มรูปป้ันท่ีน่า
ประทบัใจมากมาย ทั้งประติมากรรมและศิลปะตามทอ้งถนนทัว่เมืองเรคยาวิก บา้นเฮิปดิร์ (Höfði House) เป็นหน่ึงในแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ เขตย่านท่าเรือเก่าท่ียงัคงกลิ่นอายของวถิีชีวิตของผูค้น 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั Fosshotel Reykjavik Hotel  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ี 4 โกลเดน้เซอร์เคิล – น ้าตกกูลลฟ์อสส์ – น ้าพุร้อนเกยซี์ร์ – ซิงเควลลีร์ – Aurora Hunting (ล่าแสงเหนือ) 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น. น าเท่ียวชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า หรือ Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญา้

ตดักบัทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, ววั และมา้ไอซ์แลนด์ หากินอยู่ตามธรรมชาติ 3 สถานท่ีส าคญัท่ีไม่ควรพลาดชม 1. น ้าตกกูลลฟ์อสส ์
หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศ 2. น ้าพุร้อนธรรมชาติเกยซี์ร์ น ้าพุร้อนท่ีน่ีพวย
พุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุก ๆ 7-10 นาที  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย 3. น าท่านชมสถานท่ีส าคญัในประวตัิศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และ

มรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเช่ือมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ตรง
รอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดก าเนิดดา้น
ประวตัิศาสตร์ และดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร เดินทางกลบัสู่เรคยาวิก 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั Fosshotel Reykjavik Hotel  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 



 

 
 ค ่าคืนน้ีน าท่านสู่กิจกรรมล่าแสงเหนือ รถน าท่านเดินทางออกนอกเมืองเพ่ือให้ปลอดจากแสงไฟ ในเขตอทุยานซิงเควลลีร์ 

(Þingvellir) แสงเหนือ หรือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชต 
บริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศท่ีอยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ดว้ย มกัจะพบเห็นไดท้ัว่ไป
เน่ืองจากเป็นแสงท่ีมาจากชั้นบรรยากาศเหนือพ้ืนโลกไปราว 100-300 ก.ม. โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ใน
ระหว่าง เดอืนกนัยายน-เดือนเมษายน ของทุกปี 

วนัท่ี 5 South Shore – น ้าตกสโกการ์ – น ้าตกเซลยาลนัน์ – หมู่บา้นวิก – หาดทรายด า - เคิร์คยูแบร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น. ท่องเท่ียวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีช่ือเสียงในเร่ืองของการคน้พบพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ซ่ึงเป็น

พลงังานท่ีถูกน ามาใช้ทดแทนเช้ือเพลิง ท าให้ประเทศแห่งน้ีไดร้ับการยกย่องให้เป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ นอกจากน้ีพลงังานดงักล่าว
ยงัถูกน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ยทศันียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟาร์มปศุสัตว ์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull 
เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั และเป็นภูเขาไฟท่ียงัมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา แวะถ่ายรูปกบัน ้าตกเซลยาแลนส ์ (Seljalansfoss) มี
ความสูง 60 เมตร และน ้าตกอกีแห่งหน่ึงคือ สโกการ์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้าตกท่ี
เป็นธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว เดินทางต่อสู่หมู่บา้นวิก (Vik) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หมู่บา้นวิก (VIK) หมู่บา้นเล็ก ๆ ทางใตข้องไอซ์แลนด ์ชมหาดทรายสีด า เต็มไปดว้ยเม็ดกรวดทรายสีด าสนิท จนชาวไอซ์แลนด์

เรียกกนัว่า Black Sand Beach อนัเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวแท่งหินบะซอลต ์ ท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งบนโลกน้ี 
เหมาะแก่การบนัทึกภาพ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดู เดินทางสู่เคิร์คยูแบร์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั Hotel Klauster  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 6 เคิร์คยูแบร์ – CRYSTAL CAVE - โจกุลซาร์ลอน (ไอซ์เบิร์ก) - ขบั SNOWMOBILE บนธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ 



 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 
09.00 น. น าท่านชมถ ้าคริสตลั (Crystal Cave) เป็นถ ้าในทะเลสาบแช่แข็งท่ีเกิดจากธารน ้าแข็ง สวีนาเฟลลโ์จกุล (Svinafellsjokull Glacier) 

โดยถ ้าแห่งน้ีมีปากถ ้าท่ีเป็นปล่องน ้าแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เน่ืองจากสภาพอุณหภูมิท่ีค่อนขา้งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
รูปแบบของถ ้าน ้าแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเขา้ไปชมความงดงามของถ ้าน ้าแข็ง จึง
สามารถท าไดแ้ค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ ้าแห่งน้ีก็คือ ผนงัน ้าแข็งคือกอ้นน ้าแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกบักอ้น
คริสตลั ท่ีสามารถมองเห็นไดภ้ายใตผ้นงัถ ้า ให้ความรูสึ้กเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกน้ี 
(ขอสงวนสิทธ์ิเด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี ในการเขา้ชมถ ้าคริสตลั เน่ืองจากเป็นขอ้ก าหนดในการเขา้ชมของถ ้าคริสตลั)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. เขา้สู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง สถานท่ีท่องเท่ียวไฮไลทท่ี์สุดของไอซ์แลนด ์ รู้จกักนัเป็นอย่างดีว่าเป็น

ทะเลสาบธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ภูเขาน ้าแข็งขนาดมหึมา เรียงรายโผล่พน้พ้ืนน ้าในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด
ก่อให้เกิดสีสันสวยงามท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลกน้ี ไดมอนด์บีช ให้ท่านได้แอคชัน่เก๋ ๆ ไปกบักอ้นน ้าแข็งขนาดใหญ่ท่ีแตกตวั
และล่องลอยสู่ชายหาด  

 
14.00 น. น าท่านสนุกกบักิจกรรมอนัเป็นประสบการณ์ใหม่กบัค าเปรียบเปรยท่ีว่า “อย่าเพ่ิงไปจากไอซ์แลนด์ หากท่านยงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว

ประสบการณ์จากธารน ้าแข็ง” “ขบัสโนวโ์มบิลตะลุยธารน ้าแข็ง” หลายประเทศในสแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผสัประสบ 
การณ์น้ี แต่เป็นการขบัไปบนทะเลสาบท่ีเกาะตวัจนกลายเป็นน ้าแข็ง หรือในแม่น ้าท่ีเยน็จดัจนกลายเป็นน ้าแข็ง แมแ้ต่ทุ่งหิมะ
ท่ามกลางป่าสน แต่ท่ีไอซ์แลนด์น้ีคือ ธารน ้าแข็งช่ือ  VATNAJOKULL มีขนาด 8,100 ตร.กม. เท่ากบัธารน ้าแข็งทั้งหมดในทวีป
ยุโรปรวมกนั และขนาดความหนาเฉลี่ย 400 เมตร ถึง 1,000 เมตร (ชุดกนัความหนาว,หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเทา้บู๊ท มี
ให้บริการ) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั Hotel Klaustur  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 7 สเกฟตาเฟลล ์- เซลฟอสส ์- อาบน ้าแร่บลูลากูน  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 



 

08.00 น. เดินทางสู่ เซลฟอสส์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าโอลฟุซาทางตอนใตข้องประเทศไอซ์แลนด์ ก าลงัมีการปรับโฉมครั้ งส าคญัดว้ยการ
ก่อสร้างอาคารเก่าแก่จ านวน 35 หลงั ให้เป็นเมืองมรดกทางวฒันธรรม อาคารทั้งหมดไดร้ับการติดฉลากส่ิงแวดลอ้ม NORDIC 
SWAN เป้าหมายให้ไดร้ับการรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเขา้สู่ บลูลากูน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัระดบัโลก กิจกรรมท่ีทุกท่านรอคอยไดแ้ก่ “บลูลากูน” บ่อน ้าแร่ร้อนและสปา

ท่ีโด่งดงัระดบัโลก สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพการันตีโดยแพทยผู์เ้ช่ียวชาญระดบัโลก นกัท่องเท่ียวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกบั
การมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ี บ่อน ้าแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น หลงัจากท่ีมีการวิจยัว่าน ้าแร่น้ีดีต่อผิวพรรณ 
โดยมีแร่ธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัคือ ซิลิโคน สาหร่ายทะเล และเกลอืธรรมชาติ โดยรักษาความร้อนในน ้าแร่น้ีอยู่ท่ี 37-39 
องศาเซลเซียส  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั Hotel Keflavik airport หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
  

 
  
วนัท่ี 8 สนามบินเคฟลาวิก –  ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป (เดนมาร์ก) – กลบัสู่ประเทศไทย 
05.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 Check-out คณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก เพ่ือเตรียมตวัออกเดินทางกลบั  
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน Iceland Air เท่ียวบินท่ี FI 204 
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กาสทรัป โคเปนเฮเกน้ รอเปลี่ยนเท่ียวบิน 
13.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 951 
วนัท่ี 9 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 
06.20 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

หมายเหตุ 
ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้
ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน,การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเท่ียวบิน (ขึ้นเคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมาย
ตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของท่าน การซ้ือทวัร์เป็นแบบเหมาจ่าย ทางบริษทัทวัร์มี



 

 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุ 4-11 ปี 
(เสริมเตียง) 

เด็กอายุ 4-11 ปี    
(ไม่เสริมเตียง) 

พกัห้องเดี่ยว ไม่ใชต้ัว๋หักคืน 

05-13 พฤศจิกายน 2565 175,000.- 157,000.- 140,000.- 17,000.- 38,000.-/28,500.- 

03 – 11 ธนัวาคม 2565 175,000.- 157,000.- 140,000.- 17,000.- 38,000.-/28,500.- 

25 ธ.ค. 2565 – 02 ม.ค. 2566 179,000.- 161,700.- 144,000.- 17,000.- 40,000.-/30,000.- 

21 – 29 มกราคม 2566 175,000.- 157,000.- 140,000.- 17,000.- 38,000.-/28,500.- 

11 – 19 กุมภาพนัธ์ 2566 175,000.- 157,000.- 140,000.- 17,000.- 38,000.-/28,500.- 

18 – 26 มีนาคม 2566 175,000.- 157,000.- 140,000.- 17,000.- 38,000.-/28,500.- 

08- 16 เมษายน 2566 179,000.- 161,700.- 144,000.- 17,000.- 40,000.-/30,000.- 
      

ค่าทวัร์รวม : 
o ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

o ค่ารถโคช้มาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ  (การท่องเท่ียวในฤดูหนาว ความเหมาะสมในการจดัรถตอ้งให้เกิด
ความสมดุลยข์องน ้าหนกัรถ + ผูโ้ดยสาร เพ่ือให้การขบัรถปลอดภยัต่อผูข้บัรถ) 

 
     10 ท่านใช้รถ 19 ที่นั่ง              15 ท่านใช้รถ 27 ที่นั่ง                 20 ท่านใช้รถ 39 ที่นั่ง                 25 ท่านใช้รถ 50 ที่นั่ง              
o ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ  
o ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว โรงแรมในเขต South Shore อุทยานสเกฟตาเฟล มีโรงแรมท่ีให้บริการนอ้ยแห่ง โดยเฉพาะ 4 ดาวจะ

มีเพียงแห่งเดียว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั (ในเขตอุทยานสเกฟตาเฟล โรงแรมระดบั 3 หรือ 4 ดาว ราคาเท่าๆกนั) โดย
พกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมส่วน
ใหญ่จะไม่มีเคร่ือง ปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวโรงแรมเต็ม หรือมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade 

Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั   
o ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 

o ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเกน้) 
o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล
ในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

o ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใตเ้คร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึ้นเคร่ืองได้
น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ 
โหลดไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น และน าสัมภาระถือขึ้นเคร่ืองน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ขอ้ตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีผูใ้ห้บริการนั้นๆก าหนด เม่ือท่านไดจ้่ายค่าทวัร์มาแลว้ ถือว่าท่านยอมรับค่าใชจ้่าย
เหล่าน้ีและไม่สามารถเรียกรอ้งสิทธ์ิในการไม่ใชบ้ริการใดๆได ้



 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
▪ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
▪ ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน  

• 60 วันก่อนการเดินทาง กรุณาจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง 

• 45 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะนัดหมายท่านเพือ่สแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS (ยื่นวีซ่ากรุ๊ป) 
• 35 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ  หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวันท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ

ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

 เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ (หลายกิจกรรมในโปรแกรมทวัร์ไม่อนุญาตให้เด็กท่ีอายุต ่ากว่า 10 ปีร่วมกิจกรรม) 
 ผูสู้งอายุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยุงตวั 

 ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

 ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 

 บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย สร้างความร าคาญ
ให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงให้ผูร่้วมเดินทาง
บงัคบัให้หัวหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางครั้ งอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรม
ท่องเท่ียวได ้  

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 100% ของ
เงินค่าบริการ (หากมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินตลอดเส้นทาง , ค่าด าเนินการยื่นวีซ่า , ค่ามัดจ าโรงแรม ควรสอบถามทาง
บริษัทฯ เกี่ยวกับจ านวนเงินท่ีท่านต้องช าระ) 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียวให้คืน 50% ของเงิน
ค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 
2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ้่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ให้น ามาหักจากเงิน ค่าบริการท่ีตอ้งจ่าย

ตามขอ้ 1 แต่ถา้คา่ใชจ้่ายสูงกว่าเงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจ
น าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3 ค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ 
หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตั้งแต่
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 



 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน
ต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้
หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสาย
การบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถอืเป็นค่าทวัร์ส่วน
เพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 ห้องพักแบบ Twin คอืห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3-3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คอืห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คอืห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กบั
ขอ้จ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องติดกนั
ตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือ
ยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรป, สแกนดิเนเวีย, ไอซ์แลนด์ ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการ
ความสะดวกสบายและห้องใหญก่ว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance 

Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุ
ใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 
กระเป๋าและสัมภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 



 

ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใตเ้คร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) 
และสามารถถือสัมภาระขึ้นเคร่ืองไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 45 เซนติเมตร (18 น้ิว) x 
ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x สูง 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว)  
ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ใน
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี 
และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมี
โรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 - 45 วันท าการ 
(ลูกคา้ทุกท่านตอ้งมาโชวต์วัเพื่อท าการสแกนลายน้ิวมือท่ี VFS เดนมาร์ก) 

✓ พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมตัิวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเกน้ แต่หาไม่เจอ ตอ้งไปคดัส าเนาท่ี
ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

✓ รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หนา้ใหญ ่และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนั
ทั้ง 2 รูป  

✓ ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสูติบตัร 
ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

✓ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา ไม่เกิน 1  เดอืน    

✓ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

✓ Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัท่ียื่นค าร้องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออก
ของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองจากธนาคาร
รับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย และท่านท่ีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ตอ้งใช้บญัชีส่วนตวัยื่นเอกสารดว้ย / ***สถานทูตไม่รับบญัชี
กระแสรายวนั*** 



 

 

✓ กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

✓ กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
✓ กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่น

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

✓ การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง 

✓ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

✓ กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

✓ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงื่อนไขท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


