
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24544 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม  

  
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม (สวีเดน) 
22.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย H/J  เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 
วันที่ 2 สต็อกโฮล์ม - เที่ยวชมเมือง – แกมล่าสตอน - พิพิธภัณฑ์วอซ่า 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960 
06.55 น. ถึงท่าอากาศยานอาลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน การเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น  (Schengen Visa) จะ

ท าการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานอาลันด้า 
น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เกาะแกมล่าสตอน ย่านเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับ
ภาพวาด ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง พระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจน
กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตั้งอยู่ริมน้ าตามเนินสูงต่ า ท าให้สต็อกโฮล์มเป็น
เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก บันทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมวิว  

 

 



 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย คณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิม

ของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติ
ทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์
คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพัก Scandic Central hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 3 สต็อกโฮล์ม - บินสู่เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - โบสถ์อัลล์กรีสคิร์คยา - บ้านเฮิปดิร์ - คอนเสิร์ตฮอลล์ฮาร์ปา 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
12.55 น. บินสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ FI 307 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15 

ชั่วโมง) 
15.10 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากมีควันไอน้ าที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ าร้อน นอกจากนี้ยังมี

ต านานไวกิ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่กรุงเรค
ยาวิก เมืองหลวงอันงามสง่าของชาวไอซ์แลนด์ 

 เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
อาทิ คอนเสิร์ตฮอลล์ฮาร์ปา (Harpa) และโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) ผู้ที่มีความหลงไหลใน
ทัศนศิลป์ จะได้ชมรูปปั้นที่น่าประทับใจมากมาย ทั้งประติมากรรมและศิลปะตามท้องถนนทั่วเมืองเรคยาวิก บ้าน
เฮิปดิร์ (Höfði House) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ เขตย่าน
ท่าเรือเก่าที่ยังคงกลิ่นอายของวิถีชีวิตของผู้คน 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพัก Fosshotel Reykjavik Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
วันที่ 4 โกลเด้นเซอร์เคิล – น้ าตกกูลล์ฟอสส ์– น้ าพุร้อนเกย์ซีร์ – ซิงเควลลีร์ – Aurora Hunting (ล่าแสงเหนือ) 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. น าเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า หรือ Golden Circle 

ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัว และม้าไอซ์แลนด์ หากินอยู่ตามธรรมชาติ 3 สถานที่ส าคัญ
ที่ไม่ควรพลาดชม 1. น้ าตกกูลล์ฟอสส์ หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ าตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
ประเทศ 2. น้ าพุร้อนธรรมชาติเกย์ซีร์ น้ าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุก ๆ 7-10 นาที  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย 3. น าท่านชมสถานทีส่ าคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
ไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกา
เหนือ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดก าเนิดด้านประวัติศาสตร์ และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก 
เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร เดินทางกลับสู่เรคยาวิก 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพัก Fosshotel Reykjavik Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 
 ค่ าคืนนี้น าท่านสู่กิจกรรมล่าแสงเหนือ รถน าท่านเดินทางออกนอกเมืองเพื่อให้ปลอดจากแสงไฟ ในเขตอุทยาน

ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) แสงเหนือ หรือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชต บริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ
ไอซ์แลนด์รวมอยู่ด้วย มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกไปราว 100-
300 ก.ม. โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหว่าง เดือนกันยายน-เดือนเมษายน ของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 5 South Shore – น้ าตกสโกการ์ – น้ าตกเซลยาลันน์ – หมูบ่้านวิก – หาดทรายด า - เคิร์คยูแบร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. ท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อน

ใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกน ามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ท าให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ 
นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกน ามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย 
ฟาร์มปศุสัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง และเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่
ตลอดเวลา แวะถ่ายรูปกับน้ าตกเซลยาแลนส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร และน้ าตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโก
การ์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ าตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วย
ทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว เดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บ้านเล็ก ๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ชมหาดทรายสีด า เต็มไปด้วยเม็ดกรวดทรายสีด าสนิท จน

ชาวไอซ์แลนด์เรียกกันว่า Black Sand Beach อันเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวแท่งหินบะซอลต์ ที่
มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกนี้ เหมาะแก่การบันทึกภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดู เดินทางสู่เคิร์คยู
แบร์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพัก Hotel Klauster  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 6 เคิร์คยูแบร์ – CRYSTAL CAVE - โจกุลซารล์อน (ไอซ์เบิร์ก) - ขับ SNOWMOBILE บนธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุด

ในไอซ์แลนด์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 
09.00 น. น าท่านชมถ้ าคริสตัล (Crystal Cave) เป็นถ้ าในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ าแข็ง สวีนาเฟลล์โจกุล 

(Svinafellsjokull Glacier) โดยถ้ าแห่งนี้มีปากถ้ าที่เป็นปล่องน้ าแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพ
อุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ าน้ าแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถ้ าน้ าแข็ง จึงสามารถท าได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของ
ถ้ าแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ าแข็งคือก้อนน้ าแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ า ให้
ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้ (ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ ากว่า 10 ปี 
ในการเข้าชมถ้ าคริสตัล เนื่องจากเป็นข้อก าหนดในการเข้าชมของถ้ าคริสตัล)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. เข้าสู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ าแข็ง สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่สุดของไอซ์แลนด์ รู้จักกันเป็น

อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ภูเขาน้ าแข็งขนาดมหึมา เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ าใน
ทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกนี้ ไดมอนด์บีช ให้ท่านได้แอคชั่น
เก๋ ๆ ไปกับก้อนน้ าแข็งขนาดใหญ่ที่แตกตัวและล่องลอยสู่ชายหาด  



 

 
14.00 น. น าท่านสนุกกับกิจกรรมอันเป็นประสบการณ์ใหม่กับค าเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ หากท่านยัง

ไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน้ าแข็ง” “ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ าแข็ง” หลายประเทศในสแกนดิเนเวีย
ท่านอาจเคยสัมผัสประสบ การณ์นี้ แต่เป็นการขับไปบนทะเลสาบที่เกาะตัวจนกลายเป็นน้ าแข็ง หรือในแม่น้ าที่เย็น
จัดจนกลายเป็นน้ าแข็ง แม้แต่ทุ่งหิมะท่ามกลางป่าสน แต่ที่ไอซ์แลนด์นี้คือ ธารน้ าแข็งชื่อ  VATNAJOKULL มี
ขนาด 8,100 ตร.กม. เท่ากับธารน้ าแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนาเฉลี่ย 400 เมตร ถึง 
1,000 เมตร (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ) 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพัก Hotel Klaustur  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 7 สเกฟตาเฟลล์ - เซลฟอสส ์- อาบน้ าแร่บลูลากูน  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เซลฟอสส์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโอลฟุซาทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ก าลังมีการปรับโฉมครั้ง

ส าคัญด้วยการก่อสร้างอาคารเก่าแก่จ านวน 35 หลัง ให้เป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม อาคารทั้งหมดได้รับ
การติดฉลากสิ่งแวดล้อม NORDIC SWAN เป้าหมายใหไ้ด้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางเข้าสู่ บลูลากูน สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับโลก กิจกรรมที่ทุกท่านรอคอยได้แก่ “บลูลากูน” บ่อน้ าแร่

ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก สถานที่ท่องเทีย่วเพื่อสุขภาพการันตีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก 
นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ บ่อน้ าแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ าแร่นี้ดีต่อผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ซิลิโคน 
สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรักษาความร้อนในน้ าแร่นี้อยู่ที่ 37-39 องศาเซลเซียส  

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะพัก Hotel Keflavik airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
วันที่ 8 สนามบินเคฟลาวิก –  ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป (เดนมาร์ก) – กลับสู่ประเทศไทย 
05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 Check-out คณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับ  
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI 204 
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กาสทรัป โคเปนเฮเก้น รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 
13.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951 
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.20 น. น าท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

หมายเหตุ 
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 30 วันก่อนการเดินทาง โดยจองต๋ัวเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, 
ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้าของสาย
การบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การ
เดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน
โปรแกรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน การซื้อทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย ทางบริษัททัวร์มีข้อตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ 
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ผู้ให้บริการนั้นๆก าหนด เมื่อท่านได้จ่ายค่าทัวร์มาแล้ว ถือว่าท่านยอมรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้และไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆได้ 



 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 4-11 ปี 
(เสริมเตียง) 

เด็กอายุ 4-11 ปี    
(ไม่เสริมเตียง) 

พักห้องเดี่ยว ไม่ใช้ตั๋วหักคืน 

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

03 – 11 ธันวาคม 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 กุมภาพันธ์ 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.- 

      
ค่าทัวร์รวม : 
o ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที ่11 กรกฎาคม 2565 
o ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  (การท่องเที่ยวในฤดูหนาว ความเหมาะสมในการจัด

รถต้องให้เกิดความสมดุลย์ของน้ าหนักรถ + ผู้โดยสาร เพื่อให้การขับรถปลอดภัยต่อผู้ขับรถ) 

 
     10 ทา่นใชร้ถ 19 ทีน่ัง่              15 ทา่นใชร้ถ 27 ทีน่ัง่                 20 ทา่นใชร้ถ 39 ทีน่ั่ง                 25 ทา่นใชร้ถ 50 ที่
นั่ง              
o ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ  
o ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว โรงแรมในเขต South Shore อุทยานสเกฟตาเฟล มีโรงแรมที่ให้บริการน้อยแห่ง 

โดยเฉพาะ 4 ดาวจะมีเพียงแห่งเดียว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน (ในเขตอุทยานสเกฟตาเฟล โรงแรม
ระดับ 3 หรือ 4 ดาว ราคาเทา่ๆกัน) โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง 
(Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่อง ปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยน
ย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวโรงแรมเต็ม หรือมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 
3-4 เท่าตัว   

o ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น) 



 

 

o ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบตัิเหตุ ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงิน
เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับ
ถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

o ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้น
เครื่องได้น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 
20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และน าสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่า
ระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 



 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและ
เชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน  

 60 วนักอ่นการเดนิทาง กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 
วันนบัจากวนัทีจ่อง 

 45 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะนดัหมายทา่นเพือ่สแกนลายนิ้วมอืทีศ่นูยร์บัยืน่วีซา่ VFS (ยืน่วซีา่กรุป๊) 
 35 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็เงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ส าหรับลูกค้าดังต่อไปนี้ 
 เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ (หลายกิจกรรมในโปรแกรมทัวร์ไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ ากว่า 10 ปีร่วม

กิจกรรม) 
 ผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
 ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
 บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผูท้ี่
ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั ก่อนวันที่น าเที่ยว 
ให้คนื 100% ของเงนิคา่บรกิาร (หากมคีา่ใชจ้า่ยเชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิตลอดเสน้ทาง , คา่ด าเนนิการยืน่วี
ซา่ , คา่มดัจ าโรงแรม ควรสอบถามทางบรษิทัฯ เกีย่วกบัจ านวนเงนิทีท่า่นตอ้งช าระ) 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวนัที่น าเที่ยว
ให้คนื 50% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ น้อยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันที่น าเที่ยว ไม่
ตอ้งคืนเงนิคา่บรกิาร 

2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการน าเที่ยวต่อไปนี้ ให้น ามาหักจากเงิน 
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียก
จากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้ 
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2 ค่ามัดจ าของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ 
หลักเกณฑ์ที่น ามาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 
 
 
 
 



 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน
แอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 

 หอ้งพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3-3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพัก 2 ท่าน 
 หอ้งพกัแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพัก 2 ท่าน 
 หอ้งพกัแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)  
 หอ้งพกัแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพัก 1 ท่าน 
 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพัก 1 

ท่าน 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรป, สแกนดิเนเวีย, ไอซ์แลนด์ ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่
มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดท า
การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหท้่านได้



 

เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 
กระเป๋าและสัมภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 
ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / 
Economy Class Passenger) และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ าหนัก
เพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง 45 
เซนติเมตร (18 นิ้ว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x สูง 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว)  
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน 
กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเดนมารก์  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 - 45 วนัท าการ 
(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตัวเพื่อท าการสแกนลายนิ้วมือที่ VFS เดนมาร์ก) 

 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า
ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชง
เก้น แต่หาไม่เจอ ต้องไปคัดส าเนาที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
และเหมือนกันทั้ง 2 รูป  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, 
หย่า /ส าเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุ
ต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลา ไม่เกิน 1  เดือน    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 
เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน 

 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันที่ยื่นค าร้องขอวีซ่า ควร
เลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใด
บัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคารรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย และท่านที่อายุ
เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องใช้บัญชีส่วนตัวยื่นเอกสารด้วย / ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 
1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมา
ท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศกึษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา

, มารดา จะต้องไปย่ืนเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอ
หรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะ
เป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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