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ทวัร์ยโุรป ไอซ์แลนด์ มหศัจรรย์ดนิแดนธรรมชาต ิ8 วนั 5คืน_ EURO 26 ICELAND (TG) 8D_TK 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินสวุรรรณภูมิ 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 โดยสายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  สนำมบินสวุรรรณภูมิ- ออสโล-ชมเมือง-เรคยำวิค 

00.20 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG954 

06.50 น. ถึงสนามบิน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์(เวลาทอ้งถ่ิน) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอินเคาน์สายการบิน ไอซแ์ลนดแ์อร์ (ICELAND AIR) เพ่ืออก

เดินทางสู ่เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) 

13.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเรคยาวิค ประเทศ ไอซแ์ลนด ์โดยสายการบิน ไอซแ์ลนดแ์อร์ (ICELAND AIR) โดยเท่ียงบินท่ี FI  

14.40 น. เดินทางถึง เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมืองหลวงท่ีต ัง้อยูใ่กลก้บัข ัว้โลก

เหนือมากท่ีสุดโดยตัง้อยูไ่มไ่กลจากเสน้อาร์กติกเซอร์เคิล

มากนัก ....หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ย.....  

*** เวลาท่ีเมืองเรคยาวิคชา้กวา่เมืองออสโล 2 ชัว่โมง ** 

ค ำ่ น ำท่ำนเดินทำงสู่ภตัตำคำร เพ่ือรบัประทำนอำหำรค ำ่ 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพกั PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     เรคยำวิค-วงกลมทองค ำ-อุทยำนแห่งชำติธิงเวลลีร-์น ้ำตกกลูลฟ์อส-น ้ำพุรอ้นกีเซอร-์ฟลูดีร ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าทา่น ชมความงามเหนือธรรมชาติไอซแ์ลนดใ์นเสน้ทางท่ีช่ือวา่ วงกลมทองค า (GOLDEN CIRCLE)  

ชมทศันียข์องทุง่หญา้กบัทุง่ลาวา ฝูงแกะ ววั มา้ หากินอยูต่าม

ธ ร ร ม ช า ติ  น า ท่ า น ช ม  อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ธิ ง เ ร ล ลี่  

(THINGVELLIER NATION PARK) ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกดา้นวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานท่ีแห่งน้ีมี

ความส าคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซแ์ลนดโ์ดยรัฐสภา

ไดก้อ่ต ัง้ข้ึนเม่ือ ค.ศ. 930 อทุยานแหง่น้ีต ัง้อยูต่รงรอยแยกของ

หุบเขากบัทะเลสาบซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญท่ี่สุดใน

ไอซ์แลนด์  น าท่านชม  น ้ าตกกลู ฟอสตร์  (GULLFOSS 

WATERFALL) เป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงของประเทศน้ี และช่ือน้ี

หมายความถึง น ้าตกทองค า ถือเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์าง

ธรรมระดบัโลก 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  *.*.*. 

บา่ย น าทา่นชม น ้าพุรอ้นธรรมชาติ (GEYSIR) ซ่ึงมีความสูงของการ

พุง่ 180 ฟตุ ทุกๆ 7-10 นาที  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภตัตำคำร 

ท่ีพกั ICELAND HOTEL FLUDIR หรือเทียบเท่ำ 

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/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
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
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วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง     ฟลูดีร-์เสน้ทำง South Shore-น ้ำตกเซลยำแลนสฟ์อสส-์หำดทรำยสีด ำน ้ำตกสโกกำรฟ์อส 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโจกุลซาลอน (JOKUSARLON) ใหท้า่นไดช้มความสวยงามท่ี ทะเลสาบธารน ้าแข็งโจกุลซา

ลอนหรือทะเลสาบแหง่น้ีเต็มไปดว้ยกอ้นน ้าแข็งหรือไอซเ์บิร์ก ขนาดตา่งๆมากมายในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทวัร์ไม่

รวมคา่ลอ่งเรือในทะเลสาบ)*.*.*. 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นชมความสวยงามของเรนิสฟายาร่า (REYNISFJARA BEACH) ซ่ึงเป็นลกัษณะภูเขาเล็กๆ ท่ีเกิดจากลาวาของ

ภูเขาไฟ และกอ่ตวัข้ึนกลางแม่น ้าธรรมชาติ ชม หาดทรายสีด า ท่ี

เต็มไปดว้ยหินสีด าและเม็ดทรายรวมทัง้แนวหินบะซอลล ์ รูปทรง

เหมือนแทง่ออร์แกนในโบสถ ์บริเวณแถบน้ีเต็มไปดว้ยบรรดานก

ตา่งๆ เชน่ นกแกว้ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน 

 น าทา่น ขบัรถสโนวโ์มบิว *.*.*. รวมคา่ชุดและอปุกรณเ์รียบรอ้ย 

*.*.*.  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  

บา่ย น าท่านเดินทาง เสน้ทางสาย SOUTH SHORE ไอซ์แลนด์มีช่ือ

ช่ือเสียงในเร่ืองของการคน้พบพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ซ่ึงเป็น

พลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทนเช้ือเพลิง ท าใหป้ระเทศแห่งน้ีไดร้ั้บกา

ยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ ทศันียภ์าพสองขา้งทางเต็มไปดว้ย

ฟาร์มปศุสตัว ์เป็นระยะๆ และ ภูเขาไฟเฮกลา (HEKLA) ท่ีมีความสูง 

1,491 เมตรจากระดบัน ้าทะเล  

น าทา่น ถ่ายรูปกบัน ้าตกเซลยาแลนศฟ์อสส์ (SELJALANSFOSS) 

ซ่ึงมีความสูง 60 เมตร  …จากนัน้น าทา่น ชมน ้าตก สโกการ์ฟอสส ์

(SKOGARFOSS) มี ความสูงถึง 62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบลอ้ม

ไปดว้ยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซ่ึงท่านจะประทบัใจอย่าง

แน่นอน 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ท่ีพกั HELLA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง        สโคกำรฟ์อสล-์อุทยำนแห่งชำติสกำฟตำเฟล-ทะเลสำบลำกนูโจกซูำลอน-Hnappavellir 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
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น าทา่น ชมภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (EYJAFJALLAJÖ KULL) ภูเขาท่ีโดง่ดงัมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบนัท่ีสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวท่ีนกัทอ่งเท่ียวตา่งพากนัมาชมและถา่ยรูปตามอธัยาศยั

.... 

จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) 

จากนัน้น าทา่น ชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์

โดดเดน่ และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเรคจาวิก เน่ืองจากตัง้อยู ่

บนเนินเขามีความสูงเทา่กบัอาคาร 5 ชัน้จากพ้ืนดิน 25.7 เมตร 

เป็นอาคารขนาดใหญ่ดา้นบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง 

ตัง้อยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงัน ้าขนาดใหญ ่4 ฐาน ท่ีมองเห็นไดใ้นระยะไกลโดดเดน่ PERLAN ในภาษาไอซแ์ลนด ์ตรงกบั

ภาษาองักฤษวา่ THE PEARLท่ีแปลวา่ อา่ว ซ่ึงการสรา้งสถานท่ีแห่งน้ีจะใหห้มายถึงวา่เป็นสญัลกัษณ์ของอา่วเรคจา

วิก  

จากนั้นน าทา่น ชมโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา (HALLGRIMSKIRKJA CHURCH) เป็นโบสถนิ์ยายลูเทอร์แลนด ์มีความ

สูง 73 เมตร ใชจ้ดัพิธทางศาสนาท่ีส าคญัของเทศ ดา้นหนา้จะมีอนุสาวรียข์อง เลฟร์อริีกสนั เป็นคนแรกของชาว

นอสร์    ท่ีไปเหยียบดินแดนอเมริกาเหนือและกรีนแลนดด์ว้ย  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บา่ย  น าทา่น ชมบอ่น ้ารอ้นบลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีทอ่งเท่ียวเพ่ือสุขภาพระดบัโลก เป็น

บอ่น ้ารอ้นท่ีเต็มไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิเชน่ ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตสัเซียม,แคล

เซ่ียม, ซลัเฟต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซต ์และในบอ่ยงัมีเกลือแร่ซ่ึงชว่ยใหท้า่นผอ่นคลายและรักษโรคท่ีเกี่ ยวกบั

ผิวหนังไดอ้ีกดว้ย ใหท้า่นไดอิ้สระกบัการแชน่ ้าแร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าและหมวกคลุมผมไปดว้ย

ส าหรับการแชน่ ้า) *.*.*.  

หมายเหตุ : รายการบอ่น ้าพุไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์ หากสนใจกรุณาติดตอ่ หวัหนา้ทวัร์ ราคาตอ่ทา่น... 

ค ่า *.*.*. อิสระกบัการรับประทานอาหารค ่าในบริเวณบอ่น ้าแร่ *.*.*. 

ท่ีพกั HELLA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     เรคยำวิค-ล่องเรือชมปลำวำฬ-ออสโล 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือ เพ่ือน าทา่น ลอ่งเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)  

ท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ ชมเหลา่ปลาวาฬท่ีมีอยูม่ากมายตามธรรมชาติ ใหท้า่นไดใ้กลชิ้ด เพลิดเพลิน และประทบัใจ

ในความน่ารักของปลาวาฬท่ีจะมาวา่ยวนอยูใ่กลชิ้ดกบัทา่นตลอดการเดินทาง <<ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง>> 

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เพ่ือเดินทางกลบัสู ่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอร์เวย ์

……… น. ออกเดินทางสู ่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอร์เวย ์โดยสายการบิน ไอซแ์ลนดแ์อร์ (ICELAND AIR) โดยเท่ียงบินท่ี 

FI........ 
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……… น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์ 

*.*.*. อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ท่ีพกั OSLO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง   ออสโล -ประเทศไทย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน 

13.30 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ออกเดินทางสูก่ลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG955 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง  ประเทศไทย 

06.20 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

 

หมำยเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสมทัง้น้ีทางบริษทัฯจะยึดถือความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทวัร์ยโุรป ไอซ์แลนด์ มหศัจรรย์ดนิแดนธรรมชาต ิ8 วนั 5คืน_ EURO 26 ICELAND (TG) 8D_TK 

 

อตัรำค่ำใชจ่้ำย 

วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่ำนไม่มี

เตียงเสริม 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

3-10 ธ.ค. 

21-28 ม.ค. / 4-11 ก.พ. 

18-25 ก.พ. / 3-10 มีค. 

17-24 มี.ค. 

99,900.- 13,500 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู ่

ตอ่จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ (เบอร์เกน้-ทรอมโซ-ออสโล) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆ

และงานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลี่ยนยา้ยเมือง หรือเพ่ิมคา่ทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษทัจะค านึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี่

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภูมิต ่า  

** กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกำรเตรียมเอกสำรย่ืนวีซ่ำและกำรย่ืนขอวีซ่ำ  

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต

งา่ยข้ึน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้

เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่ง

การพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้(กรณีถา้มีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบเทา่นั้น) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือศึกษาอยู ่

เทา่นั้น  

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืน

ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทา่น

จะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือ

เป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่  

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  

-คา่ประกนัอบุติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

-คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอบุติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นัน้) 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ ยประกนัเร่ิมตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ ยประกนัเร่ิมตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุต ัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เทา่นั้น 

8. คา่มคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่วีซา่เช็งเกน้ (หากสถานทูตไดก้  าหนดการย่ืนวีซา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี 

คา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบเทา่นัน้) 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่น ้าหนกั 

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

5. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

คา่บริการพิเศษตา่งๆ 

7. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  

8. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ... 

9. คา่ทิป 60 EURO / PAX  

กรุณำจองก่อนล่วงหนำ้ พรอ้มช ำระมดัจ ำทวัร ์ท่ำนละ 45,000 บำท  
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ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง มิฉะนัน้ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลูกคำ้รำยต่อไป  

ช ำระงวดสุดทำ้ย 15 วนั ก่อนเดินทำง 

เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนัง่ 

***รำ้นคำ้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิกำรยำ้ยเมืองท่ีเขำ้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนัน้มีกำรจดั

งำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปล่ียนตำมควำมเหมำะสม*** 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท่ี์ท่ำนไดร้บัถือเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหว่ำงบริษทัและลูกคำ้ 

หมำยเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตสุดุวิสยัท่ีทำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถ

ควบคมุได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่

อนุญำตใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้

หนงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงหำกท่ำนถกูปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ จะแจง้ใหท่้ำนทรำบ

ล่วงหนำ้ 20.- วนัก่อนกำรเดินทำง  

- เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ี

ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษทัฯจะไม่ขอ

รบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทัง้ส้ิน…โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภำวะ

อำกำศและเหตสุดุวิสยัต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณล่์วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยั

ของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั…. 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

• ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดทุ้กรณี มำกกว่ำ 1 เดือนก่อนวนัเดินทำง เก็บค่ำบริกำรท่ำนละ 

3,000 บำท 

• ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดทุ้กกรณี 1-29 วนั ก่อนวนัเดินทำง เก็บค่ำบริกำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนตำม

รำคำทวัร ์

( หมำยเหตุ – ผูเ้ดินทำงท่ีเกิดอุบติัเหต,ุเจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรบัรอบแพทยต์ำมท่ีทำงบริษทัระบุขอ้ควำมบำงอย่ำง

ในนัน้ดว้ย เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสำยกำรบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่ำงประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของสำยกำรบินและบริษทั

ต่ำงประเทศ) 

เง่ือนไขวีซ่ำ  

- กรณีผูเ้ดินทำงไม่ผ่ำนกำรอนุมติัวีซ่ำจำกสถำนทูตนัน้ๆ ทำงบริษทัจะไม่มีกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริษทัท่ีระบุใน

รำยกำรทวัรไ์วแ้ลว้ ใดๆทัง้ส้ิน 
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- หลงัจำกท่ีมีกำรจองทวัรแ์ละไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัหรือช ำระ

โดยตรงกบัทำงบริษทั ทำงบริษทัจะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือนไขต่ำงๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

หลงัจำกท่ีมีกำรจองทวัรแ์ละไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัหรือช ำระ

โดยตรงกบัทำงบริษทั ทำงบริษทัจะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือนไขต่ำงๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน 

ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

• กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น(ผูใ้หญ ่) และ/หรือ ผู ้

ร่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ 

หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ 

การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทาง 

หากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

• กรณีทรัพยสิ์นสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่

วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต 

เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด 

ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน

เง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่

กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง

บริษทัฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

• ทางบริษทัฯเป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยูใ่นดุลพินิจของทางสถานทูตฯ

เทา่นั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไมข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส้ิน
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกลู่กคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนสว่นใหญ่

เชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ่เสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือถือวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไม่

เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ กอ่นจองทวัร์เพ่ือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางทา่นอ่ืน 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแกท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษทัฯ กอ่นซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นัน้ๆ ยืนยนัการ

เดินทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได  ้

• ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เชน่ เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี่ยน - เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงทา่นยอมรับ

ในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง

ทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

ขอ้ควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทำง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานท่ีทอ่งเท่ียวพร้อมทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ , 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, 

การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / 

หรือ สว่นงานท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจาก

เป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่าง

บริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง 

ไมป่ฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ 

จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรติ 

ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครัง้น้ี” 
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เอกสำรประกอบกำรกำรย่ืนวีซ่ำเดนมำรก์ 

*** ย่ืนวีซ่ำเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชัน้ 8) *** ใชเ้วลำท ำกำรอนุมติัวีซ่ำนบัจำกวนัย่ืนประมำณ 15 วนัท ำ

กำรเอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรท่ีออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 

ชุดในวนัย่ืนวีซ่ำหนงัสือเดินทำงตอ้งน ำส่งเขำ้สถำนทูต และระหว่ำงรอผลกำรอนุมติัวีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนงัสือเดินทำง

ออกมำได ้

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไม ่

นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนงัสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่

ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเทา่นั้น ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 

หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

**ส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6เดือน (รบกวน

ลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี ยอดเงินในบญัชีขัน้ต ำ่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

**หนงัสือรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันตี) ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และช่ือ-นามสกุลภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอร์ต  

(ออกไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีย่ืน) (ใชท้ัง้ 2 อย่ำง ขำดอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงไม่ได)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามี

ภรรยา เทา่นั้น) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นั้น 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน  

-เจา้ของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบ

ทะเบียนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนกังาน หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตท่ีย่ืน) 

-นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตท่ีย่ืน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

-ส าเนาทะเบียนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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-สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทาง

ไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจปกครองบุตรแต่

เพียงผูเ้ดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี่ passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่ท าไมไมมี่ passport *** 

-กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรท่ีสถานทูตดว้ย ทัง้สอง

ทา่น (เฉพาะคิวเด่ียวเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

 

เอกสารย่ืนวีซา่อาจมีการปรับเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 

 

 


