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AMAZING ICELAND 9 DAY 
สวเีดน สตอ็กโฮลม์ ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก โคเปนเฮเกน 

วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สตอ็กโฮลม์ (สวเีดน) 

22.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย H/J  เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัท่ี 2 สตอ็กโฮลม์ - เท่ียวชมเมือง – แกมล่าสตอน - พิพิธภณัฑว์อซ่า 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงสตอ็กโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 960 

06.55 น. ถึงทา่อากาศยานอาลนัดา้ กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน การเขา้สูก่ลุม่ประเทศเชงเกน้  (Schengen Visa) จะท าการ
ตรวจคนเขา้เมือง ณ ทา่อากาศยานอาลนัดา้ น าคณะเทีย่วชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแหง่ประวตัิศาสตร ์เกาะแกมลา่สตอน ยา่น

เก่าแก่ที่สดุและสวยงามราวกบัภาพวาด รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยคุกลาง พระราชวงัหลวง, รฐัสภา, มหาวิหาร, ตลาด

หุน้, ตลอดจนกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตัง้อยูร่มิน า้ตามเนินสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็น
เมืองที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ในโลก บนัทกึภาพเมืองสวยจากจดุชมววิ 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รอืวาซา Vasa เป็นเรอืที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้สว่นเดิมของเรอื

ไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิทางศิลปะที่โดดเดน่ 
และเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแหง่หนึง่ในโลก มีเวลาใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมเมืองยา่นวอลค์กิง้สตรทีอนัทนัสมยั หรอืชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

 น าคณะพกั Scandic Central hotel  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 3 สตอ็กโฮลม์ - บินสู่เรคยาวกิ (ไอซ์แลนด)์ - โบสถอ์ลัลก์รีสคิร์คยา - บา้นเฮิปดิร์ - คอนเสิร์ตฮอลลฮ์าร์ปา 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

12.55 น. บินสู่กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด ์โดยสายการบินไอซ์แลนดแ์อร์ FI 307 (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 
15.10 น. ถึงสนามบินเคฟลาวกิ (อ่าวแห่งควนั) เน่ืองจากมีควนัไอน ้ าท่ีพวยพุง่ข้ึนมาจากบ่อน ้ าร้อน นอกจากน้ียงัมีต านานไวก้ิงโบราณ ท่ี

มีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อนรถรอรับคณะแลว้เดินทางสู่กรุงเรคยาวกิเมืองหลวงอนังามสง่าของ  ชาว
ไอซ์แลนด ์

 เที่ยวชมเมืองเรคยาวกิ (Reykjavik) เมืองที่เต็มไปดว้ยเสนห่แ์หง่ศิลปะ ประวตัิศาสตร ์ และวฒันธรรมที่นา่สนใจ อาท ิ

คอนเสริต์ฮอลลฮ์ารป์า (Harpa) และโบสถฮ์ลัลก์รมีสคิรค์ยา (Hallgrímskirkja) ผูท้ี่มีความหลงไหลในทศันศิลป์ จะ

ไดช้มรูปป้ันท่ีนา่ประทบัใจมากมาย ทัง้ประติมากรรมและศิลปะตามทอ้งถนนทั่วเมืองเรคยาวิก บา้นเฮิปดิร ์ (Höfði 

House) เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตรท์ีม่ีความส าคญัระดบันานาชาติ เขตยา่นทา่เรอืเก่าที่ยงัคงกลิน่อาย
ของวถีิชีวติของผูค้น 

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

 
วนัท่ี 4 โกลเดน้เซอร์เคิล – น ้าตกกลูลฟ์อสส์ – น ้าพรุ้อนเกยซี์ร์ – ซิงเควลลีร์ – Aurora Hunting (ล่าแสงเหนือ) 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. น าทา่นเทีย่วชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรอื Golden Circle ทศันียภาพ

ของทุง่หญา้ตดักบัทุง่ลาวา มีฝงูแกะ, ววั และมา้ไอซแ์ลนด ์ หากินอยูต่ามธรรมชาติ 3 สถานท่ีส าคญัที่ไมค่วรพลาดชม 1. 

น า้ตกกลูลฟ์อสส ์ หรอืไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด ์ ถือเป็นน า้ตกทีม่ช่ืีอเสยีงแหง่หนึง่ของประเทศ 2. น า้พรุอ้นธรรมชาตเิกยซ์ีร ์

น า้พรุอ้นท่ีนี่พวยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุ ๆ 7-10 นาที 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นชมสถานท่ีส าคญัในประวตัิศาสตรข์องชาติคือ ซิงเควลลรี ์(Þingvellir) อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของไอซแ์ลนด ์และ

มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) เป็นรอยเช่ือมระหวา่งทวีปยเูรเซยี และทวีปอเมรกิาเหนือ สถานท่ีแหง่นีต้ัง้อยู่

ตรงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาติทีใ่หญ่ที่สดุในไอซแ์ลนด ์ เป็นจดุ
ก าเนดิดา้นประวตัศิาสตร ์ และดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจดุที่มีรอยเลือ่นของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร เดินทาง
กลบัสูเ่รคยาวิก 

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



 

 
 ค ่าคืนนีน้  าทา่นสูกิ่จกรรมลา่แสงเหนือ รถน าทา่นเดินทางออกนอกเมืองเพื่อใหป้ลอดจากแสงไฟ ในเขตอทุยานซิงเควลลีร ์

(Þingvellir) แสงเหนือ หรอื NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณท์ีเ่กิดขึน้ตาม
ธรรมชาติในเชต บรเิวณขัว้โลกเหนือในกลุม่ประเทศที่อยุใ่นเขตอารก์ติก เซอรเ์คิล โดยมีประเทศไอซแ์ลนดร์วมอยูด่ว้ย มกัจะ

พบเห็นไดท้ั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. โดยจะเห็นไดช้ดัเจนใน
ช่วงเวลาฟา้เปิด และอยูใ่นระหวา่ง เดือนกนัยายน-เดือนเมษายน ของทกุปี 

วนัท่ี 5 South Shore – น ้าตกสโกการ์ – น ้าตกเซลยาลนัน์ – หมู่บา้นวกิ – หาดทรายด า - เคิร์คยแูบร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. ทอ่งเที่ยวเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนดม์ีช่ือเสยีงในเรือ่งของการคน้พบพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ 
ซึง่เป็นพลงังานท่ีถกูน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ ท าใหป้ระเทศแหง่นีไ้ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองที่ไรม้ลพิษ นอกจากนีพ้ลงังาน
ดงักลา่วยงัถกูน ามาใชใ้นดา้นสาธารณปูโภคอีกดว้ยทศันียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศสุตัว ์ มีภเูขาไฟ 

Eyjafjallajokull เดน่ตระหง่านเป็นฉากหลงั และเป็นภเูขาไฟท่ียงัมกีารปะทอุยูต่ลอดเวลา แวะถา่ยรูปกบัน า้ตกเซลยา

แลนส ์(Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอกีแหง่หนึง่คือ สโกการ ์(Skogarfoss) มีความสงู 62 เมตร 

ประทบัใจกบัความสวยงามของน า้ตกทีเ่ป็นธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุง่ลาวา, โตรกผา และหบุเหว เดินทางตอ่สูห่มูบ่า้นวกิ 

(Vik) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หมูบ่า้นวกิ (VIK) หมูบ่า้นเลก็ ๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ ชมหาดทรายสดี า เตม็ไปดว้ยเมด็กรวดทรายสดี าสนิท จนชาว

ไอซแ์ลนดเ์รยีกกนัวา่ Black Sand Beach อนัเกิดจากการสกึกรอ่นของหินลาวา และแนวแทง่หินบะซอลต ์ที่มีอยูเ่พียง
ไมก่ี่แหง่บนโลกนี ้เหมาะแก่การบนัทกึภาพ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศในแตล่ะฤด ูเดินทางสูเ่คิรค์ยแูบร ์

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั Hotel Klauster  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 6 เคิร์คยแูบร์ – CRYSTAL CAVE - โจกลุซาร์ลอน (ไอซ์เบิร์ก) - ขบั SNOWMOBILE บนธารน ้ าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 
09.00 น. น าทา่นชมถ า้ครสิตลั (Crystal Cave) เป็นถ า้ในทะเลสาบแช่แขง็ที่เกิดจากธารน า้แข็ง สวีนาเฟลลโ์จกลุ 

(Svinafellsjokull Glacier) โดยถ า้แหง่นีม้ีปากถ า้ที่เป็นปลอ่งน า้แข็งสงูประมาณ 22 ฟตุ แตเ่นื่องจากสภาพอณุหภมูิ
ที่คอ่นขา้งมีการเปลีย่นแปลงบอ่ย รูปแบบของถ า้น า้แข็งจงึไมค่อ่ยแนน่อน และมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา การเขา้ไปชม
ความงดงามของถ า้น า้แขง็ จึงสามารถท าไดแ้คใ่นชว่งฤดหูนาว ความความโดดเดน่ของถ า้แหง่นีก็้คือ ผนงัน า้แขง็คือกอ้น
น า้แข็งสฟีา้ออ่นเหมือนกบักอ้นครสิตลั ที่สามารถมองเห็นไดภ้ายใตผ้นงัถ า้ ใหค้วามรูส้กึเหมือนเราทอ่งไปในดินแดนพิศวง 

และไมค่ิดวา่จะมีอยูจ่รงิในโลกนี ้(ขอสงวนสทิธ์ิเด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี ในการเขา้ชมถ า้ครสิตลั เนือ่งจากเป็นขอ้ก าหนดในการ
เขา้ชมของถ า้ครสิตลั) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

13.00 น. เขา้สูโ่จกลุซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แข็ง สถานท่ีทอ่งเที่ยวไฮไลทท์ี่สดุของไอซแ์ลนด ์รูจ้กักนัเป็นอยา่งดวีา่
เป็นทะเลสาบธารน า้แขง็ที่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศ ภเูขาน า้แขง็ขนาดมหมึา เรยีงรายโผลพ่น้พืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบ
แสงแดดก่อใหเ้กิดสสีนัสวยงามทีม่ีอยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ในโลกนี ้ไดมอนดบ์ีช ใหท้่านไดแ้อคชั่นเก๋ ๆ ไปกบักอ้นน า้แขง็ขนาดใหญ่ที่
แตกตวัและลอ่งลอยสูช่ายหาด 

 
14.00 น. น าทา่นสนกุกบักิจกรรมอนัเป็นประสบการณใ์หมก่บัค าเปรยีบเปรยที่วา่ “อยา่เพิง่ไปจากไอซแ์ลนด ์หากทา่นยงัไมไ่ดเ้ก็บเก่ียว

ประสบการณจ์ากธารน า้แขง็” “ขบัสโนวโ์มบิลตะลยุธารน า้แข็ง” หลายประเทศในสแกนดเินเวยีทา่นอาจเคยสมัผสัประสบ 
การณน์ี ้ แตเ่ป็นการขบัไปบนทะเลสาบท่ีเกาะตวัจนกลายเป็นน า้แข็ง หรอืในแมน่ า้ที่เย็นจดัจนกลายเป็นน า้แขง็ แมแ้ตทุ่ง่หิมะ

ทา่มกลางป่าสน แตท่ี่ไอซแ์ลนดน์ีค้ือ ธารน า้แขง็ช่ือ  VATNAJOKULL มีขนาด 8,100 ตร.กม. เทา่กบัธารน า้แขง็ทัง้หมด

ในทวีปยโุรปรวมกนั และขนาดความหนาเฉลีย่ 400 เมตร ถึง 1,000 เมตร (ชดุกนัความหนาว,หมวกกนัน็อก, ถงุมือ, รอง
เทา้บู๊ท มีใหบ้รกิาร) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั Hotel Klaustur  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 7  สเกฟตาเฟลล ์- เซลฟอสส ์- อาบน ้าแร่บลูลากนู 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู ่ เซลฟอสส ์ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้โอลฟซุาทางตอนใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์ ก าลงัมีการปรบัโฉมครัง้ส  าคญัดว้ยการ

ก่อสรา้งอาคารเกา่แก่จ านวน 35 หลงั ใหเ้ป็นเมืองมรดกทางวฒันธรรม อาคารทัง้หมดไดร้บัการตดิฉลากสิง่แวดลอ้ม 

NORDIC SWAN เปา้หมายใหไ้ดร้บัการรบัรองดา้นสิง่แวดลอ้ม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเขา้สู ่บลลูากนู สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่โดง่ดงัระดบัโลก กิจกรรมที่ทกุทา่นรอคอยไดแ้ก่ “บลลูากนู” บอ่น า้แรร่อ้นและสปาที่

โดง่ดงัระดบัโลก สถานท่ีทอ่งเทีย่วเพื่อสขุภาพการนัตีโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระดบัโลก นกัทอ่งเทีย่วกวา่ 95% ตา่งไมพ่ลาด
กบัการมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้ บอ่น า้แรธ่รรมชาติของบลลูากนู เป็นสิง่ที่มนษุยส์รา้งขึน้ หลงัจากที่มีการวิจยัวา่น า้แรน่ีด้ตีอ่
ผิวพรรณ โดยมีแรธ่าตทุี่เป็นองคป์ระกอบหลกัคือ ซิลโิคน สาหรา่ยทะเล และเกลอืธรรมชาติ โดยรกัษาความรอ้นในน า้แรน่ีอ้ยู่

ที่ 37-39 องศาเซลเซียส 

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



 

 
วนัท่ี 8 สนามบินเคฟลาวกิ –  ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป (เดนมาร์ก) – กลบัสู่ประเทศไทย 
05.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 Check-out คณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิ เพ่ือเตรียมตวัออกเดินทางกลบั  
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน Iceland Air เท่ียวบินท่ี FI 204 

12.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กาสทรัป โคเปนเฮเกน้ รอเปล่ียนเท่ียวบิน 

13.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 951 

วนัท่ี 9 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 

06.20 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ

ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ี
เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน,การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่
ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของท่าน การซ้ือทวัร์เป็นแบบเหมาจ่าย ทางบริษทั
ทวัร์มีขอ้ตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีผูใ้หบ้ริการนั้นๆก าหนด เม่ือท่านไดจ่้ายค่าทวัร์มาแลว้ ถือวา่ท่านยอมรับ
ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีและไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์ิในการไม่ใชบ้ริการใดๆได ้

 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กอาย ุ4-11 ปี 

(เสริมเตียง) 
เด็กอาย ุ4-11 ปี    
(ไม่เสริมเตียง) 

พกัหอ้งเด่ียว ไม่ใชต้ัว๋หกัคืน 

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

11 – 19 กมุภาพนัธ์ 
2566 

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

18 – 26 มีนาคม 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.- 

      
 
 



 

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

o ค่ารถโคช้มาตรฐานไอซ์แลนด ์ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ  (การท่องเท่ียวในฤดูหนาว ความเหมาะสมในการจดัรถตอ้งใหเ้กิด
ความสมดุลยข์องน ้ าหนกัรถ + ผูโ้ดยสาร เพ่ือใหก้ารขบัรถปลอดภยัต่อผูข้บัรถ) 

 
     10 ท่านใช้รถ 19 ทีน่ั่ง              15 ท่านใช้รถ 27 ทีน่ั่ง                 20 ท่านใช้รถ 39 ทีน่ั่ง             25 ท่านใช้รถ 50 ทีน่ั่ง              
o คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามที่ระบใุนรายการ  

o คา่โรงแรมที่พกัระดบั 3-4 ดาว โรงแรมในเขต South Shore อทุยานสเกฟตาเฟล มีโรงแรมทีใ่หบ้รกิารนอ้ยแหง่ โดยเฉพาะ 

4 ดาวจะมีเพียงแหง่เดยีว หรอืเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั (ในเขตอทุยานสเกฟตาเฟล โรงแรมระดบั 3 หรอื 4 ดาว ราคา

เทา่ๆกนั) โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น

เตียงเสรมิแทน, โรงแรมสว่นใหญ่จะไมม่ีเครือ่ง ปรบัอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพกั หากวนัดงักลา่วโรงแรมเตม็ หรอื

มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   
o คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 

o คา่ธรรมเนียมวีซา่เดนมารก์ (เชงเกน้) 

o คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 

1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 

1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

o ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้เครือ่งได้

น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กิน 20 กิโลกรมั / ใบ 

โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครือ่งน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของ
สายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

▪  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

▪  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน่ 

▪  ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  

▪  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

 
 

 

 



 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น  

● 60 วนัก่อนการเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึ่งท่าน ภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีจอง 

● 45 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษิัทฯ จะนดัหมายท่านเพ่ือสแกนลายนิว้มือท่ีศนูยร์บัย่ืนวีซ่า VFS (ย่ืนวีซ่ากรุ๊ป) 

● 35 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษิัทฯ จะเรียกเก็บเงินคา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือ  หากทา่นไม่ช  าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือ
วา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

> ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

> เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ (หลายกิจกรรมในโปรแกรมทวัร์ไม่อนุญาตใหเ้ด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 10 ปีร่วมกิจกรรม) 

> ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 

> ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

> ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

> บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้างความ
ร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ ้
ร่วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือ
โปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 100% ของเงิน

ค่าบริการ (หากมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินตลอดเส้นทาง , ค่าด าเนินการย่ืนวีซ่า , ค่ามัดจ าโรงแรม ควรสอบถามทางบริษัทฯ 

เกีย่วกบัจ านวนเงินที่ท่านต้องช าระ) 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียวให้คืน 50% ของเงิน

ค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ่้ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน ค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 

1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกวา่เงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียวไม่ได ้ ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว 

แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีา 

2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 

2.3 ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

 



 

หมายเหต ุ

หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้

นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่น
ตา่งที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบินสามารถท า 

REFUND ไดห้รอืไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 
100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการ
บินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า
ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

> หอ้งพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3-3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ทา่น 

> หอ้งพกัแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ทา่น 

> หอ้งพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัทีเ่ตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรบั

ผูพ้กั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

> หอ้งพกัแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ทา่น 

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

> หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั 
ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

> โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครือ่งปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วง
ฤดรูอ้นเทา่นัน้   

> ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

> โรงแรมในยโุรป, สแกนดิเนเวยี, ไอซแ์ลนด ์ที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ี
ขนาดกะทดัรดั และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่ง

กนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE 

USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

 

 



 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดย
มิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืน
เงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมี
การล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงิน
ใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทาง
ของท่านก่อนช าระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้คร่ือง น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy 

Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระข้ึนเคร่ืองไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน 
ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบ
บุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และ
ผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 - 45 วนัท าการ 
(ลูกคา้ทุกท่านตอ้งมาโชวต์วัเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือท่ี VFS เดนมาร์ก) 

✔ พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่
ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ *กรณีเคยมีวีซา่เชงเกน้ แตห่าไมเ่จอ ตอ้ง
ไปคดัส าเนาที่ส  านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

✔ รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป  

✔ ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ ์ 



 

✔ หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริม่ท างานกบับรษัิทนี ้และชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา ไมเ่กิน 1  เดือน    

✔ กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษัิทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน 

พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

✔ Statement บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทไมเ่กิน 15 วนั ก่อนวนัท่ียืน่ค ารอ้งขอวีซา่ ควรเลอืกเลม่ที่

มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่าย
ไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออก

หนงัสอืรบัรองจากธนาคารรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย และทา่นท่ีอายเุกิน 15 ปีบรบิรูณ ์ ตอ้งใชบ้ญัชีสว่นตวัยื่นเอกสาร
ดว้ย / ***สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนั*** 

✔ กรณีที่บรษัิทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

✔ กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   

✔ กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรอืเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรอืผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

✔ การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวี
ซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนยีมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

✔ หากสถานทตูมีการสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

✔ กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษัิทฯ  

✔ ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็
ตาม ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรยีกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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