
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เดนิทางช่วงฤดูหนาวลูกคา้กจ็ะเหน็แสงเหนือ 

วนัแรกของกำรเดินทำง  สนำมบนิสุวรรรณภมิู 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 โดยสายการบนิไทย เจา้หนา้ที่บริษทัฯ ให ้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของกำรเดินทำง  สนำมบนิสุวรรรณภมิู- โคเปนเฮเกน (เดนมำรก์) -ชมเมือง-เรคยำวิค 

01.20 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG950 

 **NOV.เป็นตน้ไป เวลาออกเดนิทางเป็น 00.50 น.** 

07.40 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ กรุงโคเปนเฮเกน..หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย  

......... น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่ท  าการเชค็อนิเคานส์ายการบนิ ไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) เพือ่ออก

เดนิทางสู่ เมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK) 



….. น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเรคยาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) โดยเทีย่งบนิที่ 

FI…. 

…… น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึเมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK) เมอืงหลวงของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมอืงหลวงทีต่ ัง้อยู่ใกลก้บัข ัว้โลกเหนือมากทีสุ่ด

โดยตัง้อยู่ไมไ่กลจากเสน้อารก์ติกเซอรเ์คิลมากนกั ....หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ย.....  

*** เวลาทีเ่มอืงเรคยาวคิชา้กว่าเมอืงออสโล 2 ช ัว่โมง ** 

ค า่ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร เพือ่รบัประทานอาหารค า่ ... 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

ทีพ่กั PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง          เรคยำวิค-วงกลมทองค ำ-อทุยำนแห่งชำตธิิงเวลลรี-์น ้ ำตกกูลลฟ์อส-น ้ ำพรุอ้นกเีซอร-์ฟลูดีร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่าน ชมความงามเหนือธรรมชาตไิอซแ์ลนดใ์นเสน้ทางทีช่ื่อว่าวงกลมทองค า (GOLDEN CIRCLE)  

ชมทศันียข์องทุ่งหญา้กบัทุ่งลาวา ฝูงแกะ ววั มา้ หากนิอยู่ตามธรรมชาติ  

น าท่านชม อุทยานแห่งชาติธงิเรลลี ่(THINGVELLIER NATION PARK)ยูเนสโกได ้

ขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานทีแ่ห่งน้ีมคีวามส าคญั

ในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซแ์ลนดโ์ดยรฐัสภาไดก่้อตัง้ขึ้นเมือ่ ค.ศ. 930 อทุยาน

แห่งน้ีต ัง้อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาติทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในไอซแ์ลนด ์ 

น าท่านชม น า้ตกกลูฟอสตร ์(GULLFOSS WATERFALL)เป็นน า้ตกทีม่ชีื่อเสยีงของ

ประเทศน้ี และชื่อน้ีหมายความถงึ น า้ตกทองค า ถอืเป็นหน่ึงในความ

มหศัจรรยท์างธรรมระดบัโลก 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  *.*.*. 

บา่ย น าท่านชม น า้พรุอ้นธรรมชาติ (GEYSIR)ซึง่มคีวามสูงของการพุ่ง 

180 ฟตุ ทกุๆ 7-10 นาท ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ICELAND HOTEL FLUDIR หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง     ฟลูดีร-์เสน้ทำง South Shore-น ้ ำตกเซลยำแลนสฟ์อสส-์หำดทรำยสดี ำน ้ ำตกสโกกำรฟ์อส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโจกลุซาลอน (JOKUSARLON)ใหท่้านไดช้มความสวยงามที ่

ทะเลสาบธารน า้แขง็ 

โจกลุซาลอนหรอืทะเลสาบแห่งน้ีเต็มไปดว้ยกอ้นน า้แขง็หรือไอซเ์บริก์ ขนาดต่างๆมากมาย

ในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าลอ่งเรอืในทะเลสาบ)*.*.*. 

น าท่านชมความสวยงามของเรนิสฟายาร่า (REYNISFJARA BEACH) ซึง่เป็นลกัษณะ

ภเูขาเลก็ๆ ทีเ่กิดจากลาวาของภเูขาไฟ และก่อตวัขึ้นกลางแม่น า้ธรรมชาต ิชม หาดทรายสี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


ด า ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิสดี าและเมด็ทรายรวมท ัง้แนวหนิบะซอลล ์

รูปทรงเหมอืนแท่งออรแ์กนในโบสถ ์บรเิวณแถบน้ีเตม็ไปดว้ย

บรรดานกต่างๆ เช่น นกแกว้ทะเล หรอื พฟัฟ่ิน 

 น าท่าน ขบัรถสโนวโ์มบวิ *.*.*. รวมค่าชดุและอุปกรณ์

เรยีบรอ้ย *.*.*.  

เทีย่ง รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดินทางเสน้ทางสาย SOUTH SHORE ไอซแ์ลนดม์ชีื่อชื่อเสยีง

ในเรื่องของการคน้พบพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลงังานทีถู่กน ามาใช ้

ทดแทนเชื้อเพลงิ ท าใหป้ระเทศแห่งน้ีไดร้ ับ้กายกย่องใหเ้ป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ 

ทศันียภ์าพสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยฟารม์ปศุสตัว ์เป็นระยะๆ และ ภเูขาไฟเฮกลา 

(HEKLA) ทีม่คีวามสูง 1,491 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  

น าท่าน ถ่ายรูปกบัน า้ตกเซลยาแลนศฟ์อสส ์ (SELJALANSFOSS) ซึง่

มคีวามสูง 60 เมตร  …จากนัน้น าท่านชมน า้ตก สโกการฟ์อสส ์

(SKOGARFOSS) ม ีความสูงถงึ 62 เมตร บรเิวณรอบๆ โอบลอ้มไป

ดว้ยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซึง่ท่านจะประทบัใจอย่างแน่นอน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั HELLA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง        สโคกำรฟ์อสล-์อทุยำนแห่งชำติสกำฟตำเฟล-ทะเลสำบลำกนูโจกซูำลอน-Hnappavellir 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ชมภเูขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (EYJAFJALLAJÖ KULL) ภเูขาที่

โด่งดงัมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปจัจบุนัที่

สถานที่ท่องเทีย่วที่นกัท่องเทีย่วต่างพากนัมา

ชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั.... 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเรคยาวคิ 

(REYKJAVIK).... 

จากนัน้น าท่าน ชมเพอรแ์ลน (PERLAN)สถานทีท่ี่มเีอกลกัษณ์โดดเด่น และเป็นสญัลกัษณ์

ของเมอืงเรคจาวกิ เน่ืองจากตัง้อยู่บนเนินเขามคีวามสูงเท่ากบัอาคาร 5 ช ัน้จากพื้นดนิ 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาด

ใหญ่ดา้นบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกครึ่งวง ต ัง้อยู่บนฐานทีค่ลา้ยถงัน า้ขนาดใหญ่ 4 ฐาน ทีม่องเหน็ไดใ้นระยะไกล

โดดเด่น PERLAN ในภาษาไอซแ์ลนด ์ตรงกบัภาษาองักฤษว่า THE PEARLที่

แปลว่า อ่าว ซึง่การสรา้งสถานที่แห่งน้ีจะใหห้มายถงึว่าเป็นสญัลกัษณ์ของอ่าวเรคจา

วกิ  

จากนัน้น าท่านชมโบสถฮ์ลัล ์

กรมีสคิรค์ยา 

(HALLGRIMSKIRKJA 

CHURCH) เป็นโบสถนิ์ยายลูเทอรแ์ลนด ์มคีวามสูง 73 เมตร ใช ้

จดัพธิทางศาสนาที่ส  าคญัของเทศ ดา้นหนา้จะมอีนุสาวรยีข์อง เลฟร์



อรีกิสนั เป็นคนแรกของชาวนอสร ์   ทีไ่ปเหยยีบดนิแดนอเมริกาเหนือและกรนีแลนดด์ว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่าน ชมบอ่น า้รอ้นบลูลากูน (BLUE LAGOON) หรอืทะเลสาบสฟ้ีา สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดบัโลก เป็น

บอ่น า้รอ้นทีเ่ตม็ไปดว้ยแร่ธาตมุากมาย อาทเิช่น ซลิกิา, พชืทะเล, โคลนซลิกิา, ฟลูออรนี, โซเดียม, โปตสัเซยีม,แคล

เซีย่ม, ซลัเฟต, คลอรนี, คารบ์อนไดออกไซต ์และในบอ่ยงัมเีกลอืแร่ซึง่ช่วยใหท่้านผ่อนคลายและรกัษโรคที่เกี่ยวกบั

ผวิหนงัไดอ้กีดว้ย ใหท่้านไดอ้สิระกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรยีมชดุว่ายน า้และหมวกคลุมผมไปดว้ย

ส าหรบัการแช่น า้) *.*.*. ( ราคาทวัรร์วมอาบน า้พรุอ้นไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ) 

ค า่ *.*.*. อสิระกบัการรบัประทานอาหารค า่ในบรเิวณบอ่น า้แร่ *.*.*. 

ทีพ่กั HELLA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของกำรเดินทำง     เรคยำวิค-ล่องเรอืชมปลำวำฬ-โคเปนเฮเกน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอื เพือ่น าท่าน ลอ่งเรอืชมความน่ารกัของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)  

ทีอ่าศยัอยู่ตามธรรมชาต ิชมเหล่าปลาวาฬที่มอียู่มากมายตามธรรมชาต ิใหท่้านไดใ้กลช้ิด เพลดิเพลนิ และ

ประทบัใจในความน่ารกัของปลาวาฬทีจ่ะมาว่ายวนอยู่ใกลช้ิดกบัท่านตลอดการเดนิทาง <<ใชเ้วลาประมาณ 3 

ช ัว่โมง>> 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเมอืงเรคยาวคิ (REYKJAVIK)..เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์

……… น. ออกเดนิทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์(ICELAND AIR) โดยเทีย่งบนิที่ FI........ 

……… น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงโคเปนเฮเกน  

*.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั SCANDIC HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง   โคเปนเฮเกน (เดนมำรก์) - ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

…น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ 

13.50 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่กลบัสู่ ประเทศไทย โดยการการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG951 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง  ประเทศไทย 

06.20 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิ์ภาพ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.  
 

หมำยเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้น้ีทางบริษทัฯจะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 



อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย 

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่ำน

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

3-10 พ.ย. / 17-24 พ.ย.  

24 พ.ย.-1 ธ.ค. / 1-8 ธ.ค. / 8-15 ธ.ค. 
99,999.- 

38,500.- 

25 ธ.ค. – 1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 114,999.- 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายใน 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูิ 

ประเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การ

ประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าวซี่าเชงเกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มีค่าใชจ่้ายเกดิขึ้น 

ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

10. ค่าทปิ 

11. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 
 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยื่นวซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

งา่ยขึ้น 



2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

8. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ... 

 

**กรุณำอำ่นเงือ่นไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้เพรำะรำยกำรทวัรท่ี์ท่ำนไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหว่ำงบริษทัและลูกคำ้** 

เงือ่นไขกำรจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 20 วนั ก่อนการเดนิทางหากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดินทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

เงือ่นไขกำรส ำรองที่นัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

หมำยเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง



ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 20.- 

วนัก่อนการเดนิทาง  

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ 

ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทาง

เป็นส าคญั…. 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดินทางไดท้กุรณี มากกว่า 1 เดอืนก่อนวนัเดนิทาง เกบ็ค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดินทางไดท้กุกรณี 1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เก็บค่าบรกิารทวัรเ์ตม็จ านวนตามราคา 

ทวัร ์( หมายเหต ุ- ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบุขอ้ความบางอย่างในนัน้

ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) 

เงือ่นไขวซี่า  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่่านการอนุมตัิวซี่าจากสถานทูตนัน้ๆ ทางบริษทัจะไม่มกีารคืนค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรษิทัทีร่ะบใุนรายการทวัร์

ไวแ้ลว้ ใดๆทัง้สิ้น 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบั

ทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ทีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 

20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการ

บนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน(ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื 

ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียม

วซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุด 



งาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง

ของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธ

การเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่

ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต 

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถกู

ปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง

กายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ 

ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯเป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลา 

เลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผู ้

ผืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั)  

ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 



 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการ

เดนิทางหากท่าน 

ออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมกีารเสยีเวลา 

ระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและ

เงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทำง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้

ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทาง

ถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ

เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่ำนที่ไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษิทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครัง้น้ี”  


