
 

 

ทัวรรหัส SRT1901721 

ทัวรไอซแลนด Iceland 8 วัน 5 คืน (TG) 
วงแหวนทองคํา   พายเรือคายัค   เซลฟอส   โคเปนเฮเกน   เรคยาวิก 
ขับสโนวโมบิล   น้ําตกสโกการฟอส   เคลาสเตอร   โจกลุซาลอน 

Diamond Beach   กิจกรรม Walk  on Glacier   แชน้ําแรบลูลากูน 
 

 



 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 – 30 พ.ค. 62,   21 – 28 ก.ย. 62,    12 – 19 ต.ค. 62,    19 – 26 ต.ค. 62   
= 125,000 บาท 

ยนิดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดนิทางไปภายใต้โปรแกรม 
“Iceland 8 Day” 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื �อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, 
ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน (ขึ �นเครื�องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ  ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ  เกิดขึ �นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 



 

 

วันที� � |  

วันที� � |  

วันที� � |  

วันที� � |  

วันที� � |  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

นดัหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ D ชั �น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที�คอย
อํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน 

กรุงเทพฯ - เดนมาร์ก (โคเปนเฮเก้น) – เรคยา
วิก 

01.20 น. 
เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน
ไทย เที�ยวบินที� TG950 เวลา 01.20 – 07.40 น. (ณ 
เวลาท้องถิ�นประเทศเดนมาร์ก) เพื�อเดินทางไปท่า
อากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก 
-     เมืองโคเปนเฮเก้น (Copenhegen) เมือง

หลวงแหง่ประเทศเดนมาร์ก 
14.05 น. 

เดินออกทางสู่ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน
ไอซ์แลนด์แอร์ เที�ยวบนิที� FI205 เวลา 14.05 - 15.15 
น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไอซ์แลนด์) 
 
- เรคยาวิก ชมความงามของเมืองหลวงแห่ง

ไอซ์แลนด ์
เข้าพกัโรงแรม Fosshotel Reykjavik หรือเทียบเทา่ 
 

วงแหวนทองคาํ - พายเรือคายัค - เซลฟอส  
- วงแหวนทองคํา ได้แก่  1.อุทยานแห่งชาติ  

Thingvellir 2.นํ �าพุร้อนเกร์เซอร์ 3. นํ �าตกกูล
ฟอส 

- กิจกรรมพายเ รือคายัคชมธารบรรยากาศ
ธรรมชาตอินับริสทุธ์ พร้อมกบัผอ่นคลายในสระ
วา่ยนํ �า 

- เซลฟอส เมืองที�มีทศันียภาพสวยงาม  อากาศ 
บริสทุธ์  
เข้าพกัโรงแรม Selfoss Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

ขับสโนว์โมบิล – นํ �าตกสโกการ์ฟอส 

- กิจกรรมที�พลาดไมไ่ด้ “การขบัรถสโนว์โมบลิ” 
- นํ �าตกสโกการ์ฟอสกบับรรยากาศธรรมชาตทีิ�

โอบล้อมไปด้วยขนุเขา 
เข้าพกัโรงแรม Fosshotel Nupar หรือเทียบเทา่ 

 

เคล้าส์เตอร์ – โจกุลซาลอน - Diamond Beach 
– กิจกรรม Walk  on Glacier  
- ทะเลสาบนํ �าแข็ง “โจกลุซาลอน” ทะเลสาบ

นํ �าแข็งที�ใหญ่ที�สดุของไอซ์แลนด์ 
- Diamond Beach ชายหาดที�มีก้อนนํ �าแข็ง

ขนาดเล็ก ถกูคลื�นซดัเข้ามาบริเวณชายหาด ดู
เหมือนเพชร 

- กิจกรรม Walk on Glacier ที�ไมค่วรพลาด 
เข้าพกัโรงแรม Fosshotel Nupar หรือเทียบเทา่ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 
วันที� � |  

วันที� � |  

เคฟลาวิก – เมืองออสโล – กรุงเทพฯ 
07.50 น. 

ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก เพื�อเดินทางไป
ยังเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน
ไอซ์แลนด์แอร์ เที�ยวบนิที� FI318 เวลา 07.50 - 12.30 
น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศนอร์เวย์) 

14.15 น. 
เดินทางออกท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน 
เพื�อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบินไทย 
เที�ยวบนิที� TG955 เวลา 14.15 – 06.15 น. (+1) ( ณ 
เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 

วันที� � |  

กรุงเทพมหานคร 
06.15 น. 

ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

วิค - เซลยาแลนฟอส - แช่นํ �าแร่บลูลากูน - เคฟ
ลาวิค 
- ชายหาดสีดํา เอกลกัษณ์ของเมืองวิค 
- ชมแทง่หินบะซอลต์สดุแปลกตา 
- เซลยาแลนฟอส นํ �าตกที�สวยงามและแปลกตา 
- บลลูากนู กิจกรรมแช่นํ �าแร่  

 
เข้าพกัโรงแรม Park Inn By Radisson 
Keflavik หรือเทียบเทา่ 



 

 

วันที� � | นัดพบเพื�อทาํการเชค็อนิที�สนามบนิสุวรรณภมู ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.00 น. 

นัดหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั �น 4 
(ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกใน
เรื�องสมัภาระและการเช็คอิน 



 

 

วันที� � | กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – เรคยาวกิ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

01.20 น. 
เดนิทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบนิไทย เที�ยวบิน
ที� TG950 เวลา 01.20 – 07.40 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศ
เดนมาร์ก) เพื�อเดินทางไปท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นําคณะเดินทางด้วยรถโค้ช
ปรับอากาศเข้าสู่เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) นําท่าน
เยี�ยมชมความสวยงามของเมืองโคเปนเฮเกน เมืองหลวงแห่ง
เดนมาร์ก โดยถือเป็นเมืองที� ใหญ่ที�สุดของภูมิภาค เป็น
ศนูย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ�มด้วยอนุสาวรีย์
นางเงือกน้อย (Little mermaid), นํ �าพุเกฟิออน (Gefion 
Fountain) และพระราชวังอมาเลนบอร์ก (Amalienborg) 
โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที�สําคญัของเดนมาร์กทั �งสิ �น ให้ทุก
ทา่นถ่ายรูป Check In เก๋ๆ ก่อนเดนิทางเข้าสูป่ระเทศไอซ์แลนด ์

อิสระรับประทานอาหารกลางวนัที�สนามบนิโคเปนฮาเกน  
14.00 น. 

 เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติ เคฟลาวิก ประเทศ
ไอซ์แลนด์ โดยสายการบนิไอซ์แลนด์แอร์ เที�ยวบนิที� FI205 เวลา 
14.00 - 15.10 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไอซ์แลนด์) เมื�อได้
สมัภาระเรียบร้อย จากนั �นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ
เข้าสู่เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เพื�อเยี�ยมชมความงามของ
เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ โดยเริ�มแวะถ่ายรูปอวด
เพื�อนๆกบั ประตมิากรรมซันโวยาจเจอร์ (Sun voyager) เป็น
งานประติมากรรมรูปเรือ สร้างขึ �น โดยช่างสลกัชื�อ Jon Gunnar 
Arnason และโบสถ์ประจําเมือง “ฮัลล์กริมสเคิ ร์กยา” 
(Hallgrimskirkja) ถือได้ว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที�มีความสูงที�สุดใน
ไอซ์แลนด์ ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั�นนิสต์  
ลักษณะโบสถ์มีความแปลกตา และบ้านฮอฟดิเฮ้าส์ (Hofdi 
Haus)  บ้ า น เ ล็ ก ๆ ก ะ ทัด รั ด แ ต่ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย เ รื� อ ง ร า ว ใ น
ประวตัิศาสตร์ที�น่าสนใจของไอซ์แลนด์ ทั �ง 3 ที�นี �ถือเป็นหนึ�งใน
สญัญาลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด ์

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 

 

 



 

 

วันที� � | เรคยาวคิ - วงแหวนทองคาํ – พายเรือคายัค - เซลฟอส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Fosshotel Reykjavik หรือเทยีบเท่า 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสู่การเยี�ยมชมสถานที�ท่องเที�ยวที�เรียกว่า “วงแหวน
ทองคํา” (Golden Circle) เป็นความมหศัจรรย์ที�เกิดขึ �นบนโลก
ที�สวยงามแปลกตา ซึ�งมี 3 สถานที�ท่องเที�ยวประกอบกัน โดย
เริ�มต้นที� อุทยานแห่งชาติซิงเกวนลี (Thingvellir) อุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ที�ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก
โลก โดยสถานที�นี �มีจุดเด่นอยู่ที�พื �นแผ่นดิน ถือว่าเป็นจุดที�ท่าน
สามารถชมแผ่นเปลือกโลกที�เป็นรอยเชื�อมระหว่างทวีปยูเรเซีย
และทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างชดัเจน  จากนั �นเดินทางต่อเพื�อ
ไปชม นํ �าพุร้อนเกร์เซอร์ (Geyser) นํ �าพรุ้อนที�มีพลงังานจาก
ความร้อนใต้พิภพ จะปะทขุึ �นมาทกุ 5 – 10 นาที บางความปะทุ
มีความสูงถึง 20 เมตร บริเวณใกล้เคียงจะมี นํ �าตกกูลล์ฟอส 
(Gullfoss) ชมความงดงามของนํ �าตกทองคํา หรือไนแองการ่า 
ไอซ์แลนด์ เนื�องจากเมื�อละอองนํ �าปะทะกับแสงแดดแล้วจะ
สะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีเหลืองทองอร่าม 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่  Stokkeseyri กิจกรรมพายเรือคายัค 
กิจกรรมที�เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะเราจะนําท่านไปพาย
เรือคายคับนทะเลสาบอนัแสนสงบ หมูบ้่านนา่รักๆ บ้านไม้สไตล์
ชนบท พายเรือล่องไปตามนํ �า เพื�อชมธรรมชาติอันน่าทึ�งของ
ไอซ์แลนด์ที�อดุมสมบรูณ์  
หมายเหตุ : การพายเรือคายัคมีกําหนดอายุขั �นตํ�าอยู่ที� 6 ปี หากผู้
เดินทางมีอายตุํ�ากวา่ � ปี ทางบริษัทจะทําการคืนเงินในสว่นนี �ให้ สาํหรับ
บคุคลที�อายมุากกวา่ � ปีแตไ่มป่ระสงค์จะทํากิจกรรมทางบริษัทขอสงวน
สทิธิ�ที�จะคืนเงินให้ เนื�องจากต้องทําการจองและชําระเงินลว่งหน้า 

รับประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

 

 

 



 

 

วันที� � | ขับรถสโนว์โมบลิ – นํ �าตกสโกการ์ฟอส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Selfoss Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ไมล์เดลโจกุล (Mýrdalsjökull) เพื�อเล่น
กิจกรรมที�สนกุสนาน ตื�นเต้นที�สดุกบัการขับรถสโนว์โมบิล 
(Snowmobile) โดยถือเป็นกิจกรรมที�พลาดไม่ได้ โดยเรา
จะต้องทําการเตรียมชุดและอุปกรณ์ให้ท่านพร้อมกับการ
ผจญภยั และจากนั �นเราจะนั�งรถขึ �นไปบนภเูขา เพื�อขบัสโนว์
โมบลิกนับนธารนํ �าแข็ง ซึ�งถือวา่มีไมกี่�ที�บนโลกที�สามารถทํา
ได้ ทั �งสนุกสนาน ตื�นเต้น พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
ของกิจกรรมอยา่งเตม็ที� 
หมายเหตุ : กิจกรรมขบัรถสโนว์โมบลิกําหนดอายขุั �นตํ�าอยู่ที� 5 ปี หาก
ผู้ เดินทางมีอายุตํ�ากว่า � ปี ทางบริษัทจะทําการคืนเงินในส่วนนี �สําหรับ
บุคคลที�อายุมากกว่า � ปีแต่ไม่ประสงค์จะทํากิจกรรมทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ�ที�จะคืนเงินให้ เนื�องจากต้องทําการจองและชําระเงินล่วงหน้า 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางไปยังเมืองสโกการ์ (Skoger) เพื�อแวะถ่ายภาพ
ประทบัใจกับ นํ �าตกสโกการ์ฟอส (Skogarfoss) มีความ
สงูถึง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของนํ �าตกที�เป็น
ธรรมชาต ิโอบล้อมไปด้วยทุง่ลาวา  

รับประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

 

 



 

 

วันที� � | เคล้าส์เตอร์ – โจกุลซาลอน - Diamond Beach – กิจกรรม Walk  on 
Glacier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Fosshotel Nupar หรือเทยีบเท่า 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางไปยังทะเลสาบนํ �าแข็ง “โจกุลซาลอน” 
(Jökulsárlón)  เป็นทะเลสาบนํ �าแข็งที� ใหญ่ที�สุดของ
ไอซ์แลนด์ โดยเกิดจากการละลายของธารนํ �าแข็ง         
วัตนาโจกุล ถือเป็นธารนํ �าแข็งที� มีขนาดใหญ่ที�สุดใน
ยุโรป ชมทะเลสาบโจกุลซาลอน และบริเวณหาดทราย
เพชร โดยบริเวณหาดทรายเพชรนี � มักจะมีก้อนนํ �าแข็ง
ลอยมาเกยตื �นอยู่ เ ป็น จํานวนมาก เหมาะแก่การ
ถ่ายภาพและเยี�ยมชมความแปลกของก้อนนํ �าแข็งขนาด
ใหญ่ (Iceberg) ที�หลดุและลอยอยู่ในทะเลสาบอย่างน่า
อศัจรรย์ใจ 
จากนั �นนําทุกท่านชมหาดทรายสีดําที�มีกองนํ �าแข็งเกย
ตื �นอยู่เต็มพื �นที� เรียกว่า “หาดทรายเพชร” (Diamond 
beach) ที�ไหลมาตามธารนํ �าแข็งวัตนาโจกุล มุ่งสู่ทะเล 
และถูกคลื�นทะเลซัดมาเกยตื �น มีรูปร่างแปลกตาตาม
ธรรมชาติน่ามหศัจรรย์ ประหนึ�ง มีใครเอาเพชรสะท้อน
เงาวบูวาบมาวางกองไว้ตดักบัพื �นทรายสีดําสนิทสุดลกูหู
ลกูตา 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
กิจกรรม Walk on Glacier เป็นอีกหนึ�งกิจกรรมที�ต้อง
ไม่พลาด กับบรรยากาศความสวยงามของธารนํ �าแข็ง 
โดยเราจะต้องทําการเปลี�ยนชดุให้พร้อมกบัการผจญภยั 
(มีอุปกรณ์ให้) พร้อมสนุก ตื�นเต้น เก็บภาพความ
ประทบัใจของกิจกรรมนี �อย่างไมรู้่ลืม และเดนิทางต่อเข้า
สูเ่มืองวิค 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

 

 



 

 

วันที� � |  วคิ - ชายหาดสีดาํ - เซลยาแลนฟอส - บูลลากูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Fosshotel Nupar หรือเทยีบเท่า 
 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หมู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านที�อยู่ติดริมทะเล นําท่านชม
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติชายหาดสีดํา (Black 
sand beach) เอกลกัษณ์ของเมืองวิค เพื�อเก็บภาพเป็นที�
ระลึก นอกจากนี �ยังมีปรากฎการณ์แท่งหินประหลาดที�
โผล่มาเหนือพื �นดินที� เ กิดจากการเย็นตัวลงอย่าง
เฉียบพลนัของลาวากลายเป็นแท่งหินบะซอลต์ จากนั �น
เดินทางไปยงัเมืองเซลฟอส (Selfoss) โดยระหว่างทาง
นั �นจะผ่านนํ �าตกเซลยาแลนฟอส (Seljalansfoss) ถือ
เป็นนํ �าตกที�สวยงามและมีความแปลกตาที�สุด แวะ
ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านผ่อนคลายไปกับการแช่นํ �าแร่ รีสอร์ทบลูลา
กูน (Blue Lagoon) เพื�อทํากิจกรรมแชนํ่ �าแร่ โดยเป็นอีก
หนึ�งกิจกรรมที�ไม่ควรพลาดด้วยประการทั �งปวงหากมาที� 
ไอซ์แลนด์ เพราะเป็นที�ที�คนทั�วโลกตา่งอยากเดินทางมา
แชนํ่ �าแร่ที�นี� ซึ�งนํ �าแร่ที�นี�มีลกัษณะพิเศษที�มีที�เดียวในโลก 
ทั �งสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายไปกับการแช่นํ �า (มี
ผ้าเช็ดตัวเตรียมให้) พร้อมกับการพอกหน้า พอกตัวที�
ชว่ยทําให้ผิวพรรณเราเปลง่ปลั�ง เขาวา่กนัวา่ แชนํ่ �า พอก
โคลนที�นี� ทําให้อายุลดลง 10 - 20 ปี หน้าไม่เด็กไม่ยอม
ขึ �นจากบอ่กนัอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นอนัจบกิจกรรมการ
เดนิทางได้อยา่งสดุแสนประทบัใจ  

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 

 



 

 

วันที� � | เคฟลาวกิ – ออสโล - กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Park Inn By Radisson Keflavik หรือเทยีบเท่า 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ตื�นกนัแตเ่ช้าตรู่สกัหน่อยสําหรับวนันี � เพื�อออกเดินทางไปยงัสนามบินเคฟลาวิค ทําการเช็คอินและเดินทางไปยงั
ท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  เที�ยวบินที� 
FI318 เวลา 07.50 – 12.30 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศนอร์เวย์) 
เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ทําการเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับ
การช้อปปิ�ง และเดนิทางกลบักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG955 เวลา 14.15 – 
06.15 น. (+1) (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 



 

 

วันที� � | กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

06.15 น. 
เดนิทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 
“ขอขอบพระคณุสาหรับความสนใจ และความไวว้างใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แลว้พบกนั

ใหม่กบัการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 
 



 

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมน้ีทางบริษัทไดจัดเตรียม น้ําพริกแหง นํ้าจิ้มตางๆ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป หรือ
ขนม บริการใหระหวางการเดินทาง โดยมิไดรวมอยูในคาทัวร 
เงื�อนไขและคาํแนะนําสาํหรับการซื �อทัวร์ 
 

PERIOD 

Tour 
Fare 

Adults 

Child 
4-12 
With 
Bed 

Child 
4-6 

No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

 21 – 28 Sep 19 125,000.- 112,500.- 100,000.- 19,700.- 26,000.- สอบถาม 
 12 – 19 Oct 19 125,000.- 112,500.- 100,000.- 19,700.- 26,000.- สอบถาม 
 19 – 26 Oct 19 125,000.- 112,500.- 100,000.- 19,700.- 26,000.- สอบถาม 
 23 – 30 Nov 19 125,000.- 112,500.- 100,000.- 19,700.- 26,000.- สอบถาม 

คาทัวรตอทานรวม : 
 คาต๋ัวเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมคาภาษีสนามบิน 
 คาต๋ัวเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมคาภาษีสนามบิน 
 คาพาหนะทองเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสถานที่ตามโปรแกรมที่ระบุ พายเรือคายัค, สโนวโมบิล, เดินธารนํ้าแข็ง, 
บลูลากูน 
 โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน                                                                                        (หอง
ละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแต
ละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถาม
รายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศไอซแลนด (สถานกงสุลเดนมารก) (เชงเกน) ** พักใน
ประเทศไอซแลนด 5 คืน ** 
 น้ําด่ืม 1 ขวด / ทาน / ขวด 



 

 

 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.
คุมครองการสูญเสียชวีติ/อวัยวะจากอุบัติเหต ุ, คารักษาพยาบาลในตางประเทศตาม
วงเงินในกรรมธรรม ทั้งน้ีครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมี
ความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน
ความลาชาของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียด
ของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 
คาทัวรไมรวม : 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทานจะถูก

เรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครัง้ 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่

สั่งมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทาง
บริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยางเดียว ทานอาจตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรกับ Tour Agency และ ชําระเงิน
มัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที ่เหลือ
ลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทาง
บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปนี้ (Cannot make 

your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี 
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 



 

 

2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางที ่บงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที ่เกี ่ยวของกับการเดินทาง

ทองเที่ยว 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวาง

ทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูท่ีดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา

, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเงื่อนไข
ระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวม
เดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเที่ยวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 

ต.ค.) / เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO 
SHOW 

หัก 100% ของคาทัวร 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได 

โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวี
ซา และคาเปลี ่ยนชื ่อตั ๋วเทานั ้น (แตจะตองไมอยู ในเงื ่อนไขของตั ๋วที ่เปน NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND) 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมได
รับการพิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับการ
ยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หากในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ



 

 

วีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็ว
กวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวร
ใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่นแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาการเดินทาง รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอัน
ไดแก การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ข อ ง  บ .  Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไวใน
กรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหไดมากที่สุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และ
จะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอน

การเดินทางจริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และ
การจัดที่นั่งของกรุป โดยจะเปนไปตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ผู
เดินทางตองรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจ
ในวันเดินทางดังกลาว กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
น้ันสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 



 

 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ 

Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟ
ฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของ
สายการบินน้ัน ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการ
บินเทาน้ัน 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงค

จะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการ
วางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําให
ทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมที่
อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 18 องศา
เซลเซียสตอป จะไมมีเครื่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือ
พัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 
เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลี ่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความ
สะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม ทานสามารถจายเพิ่มเติม เพ่ือใหเปนหองพักแบบ 
DOUBLE SINGLE USE ได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรง

กับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการเปดรับ
จองผานทาง Online ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee ตามที่



 

 

ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เน่ืองจากได
ชําระคา Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจาก
เจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใช

บริการ ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ 
/ ครั้ง 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 
30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และ
การเรียกคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได หาก
สัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�า
อาจจะถูกกําหนดใหมีนํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ขอกําหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจายในนํ้าหนัก
สวนที่เกิน ทั้งนี้เจาหนาที่จะทําการสง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ใหแกทาน
ในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเป�า สัมภาระที่มีลอเล่ือน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแกการ
เปนกระเป�าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ เปนตน 
โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป�า
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะ
เปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอการสูญ



 

 

หาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการ
ชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, 

โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวก
ในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด  

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศเดนมารก   ใชเวลาย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 
(ในการยื่นคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง ท่ีศูนยรับคํา

รองขอวีซา VFS ของเดนมารก )  
ตึกเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13 

1. พาสปอรตที ่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ ่ากวา 3 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมี
พาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ทานจะตอง
นําไปแสดงดวย เพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2.  รูปถายสีขนาด 35-45 มม. พื้นหลังสีขาวและเปนรูปที่ถายไมเกิน 6 เดือน รูปตองไมมี
การตกแตงใดๆ จํานวน 2 ใบ (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน 
และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ที่นี่เขมงวดมากในเรื่องรูปถายกําหนดความยาวของใบหนาวัด
จากศีรษะถึงปลายคางตองอยูในชวงความยาว 3 – 3.6 เซนติเมตรเทาน้ัน 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยู โดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่



 

 

ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที ่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน  
6. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” 

(ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  
7. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง 6 เดือน โดยตอง

อัพเดทถึงเดือนปจจุบันและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของ
เงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา เพ่ือเปนการงายตอการ
อนุมัติวีซา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา 
ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว (เปนภาษาอังกฤษ)                   

   ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชกีระแสรายวัน*** 
8. กรณีที่บริษัทของทาน ทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึง
ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
ชื่อผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

9. กรณีที ่เป นนักเรียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” 
(ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  

10. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตอง
ทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื ่องแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ ่งได ณ ที ่ว าการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง 

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

12. หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะ



 

 

 

สงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 

13. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไว
เปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 

ทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


