
 

     
                                                    10/10 
 

รหัสทัวร DST1901285 
ทัวรไอซแลนด นอรเวย Miracle Iceland 10 วนั 7 คืน (TG) 
ลองเรือชมวาฬ   เคิรคจูเฟล สัญลักษณแหงไอซแลนด   บอรกาเนส 
โกลเดนเซอรเคิล   ซิงเควลลีร   น้ําพุรอนเกยซีร   เซลฟอสส   ลาแสงเหนือ 
น้ําตกกูลลฟอสส (ไนแองการาแหงไอซแลนด) 
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วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอรเวย)  
21.00 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคานเตอร D (16-

19) สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่อง
สัมภาระและการเช็คอิน จากน้ันเชิญรอ ณ หองพักผูโดยสารขา
ออก 

 
หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อต๋ัวเครื่องบิน, เชารถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ีเกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที ่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื ่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวรมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอ่ืน ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 

 

วันท่ีสอง กรุงออสโล (นอรเวย) - เท่ียวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก 
(ไอซแลนด) - บอรกาเนส 

 
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงออสโล ประเทศนอรเวย โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินที่ TG954 
 

06.50 น. ถึงสนามบินการดเดอมูน กรุงออสโล ผานการตรวจคนเขาเมือง
และการตรวจของศุลกากรแลว นําทานเที่ยวชมกรุงออสโล ผาน
ไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุค
เรอเนสซองสสรางในป 1648 แลวไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ที่
มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิต และการด้ิน
รนตอสูของมนุษยชาติ ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ 
วิเกอแลนด แลวกลับเขาสูเขตใจกลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล, 
พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตยกรรมเกาแกอายุกวา 100 
ป อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาล
เมืองเกา ซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง 

 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
12.00 น. หลังอาหาร รถโคชนําคณะกลับสูสนามบินการดเดอมูน กรุง

ออสโล อีกคร้ัง 
 

13.00 น. ออกเดินทางสูกรุงเรคยาวิก ประเทศไอซแลนด โดยสายการบิน
ไอซแลนดแอร  
(ใชเวลาในการบินประมาณ 2.55 ช่ัวโมง) 

 

15.05 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) 
กรุงเรคยาวิก (อาวแหงควัน) เน่ืองจากควันไอน้ําท่ีพวยพุงขึ้นมา
จากบอนํ้ารอน นอกจากนี้ยังมีตํานานไวกิ้งโบราณ ที่มีหลักฐาน
แสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มากอน จากนั้น นําคณะ
ออกเดินทางตอสูเมืองบอรกาเนส (Borgarnes) ซึ่งตั้งอยูทาง
ฝم�งตะวันตกของประเทศไอซแลนด 

(116 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
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 นําคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน 

www.icelandairh
otels.com 

วันท่ีสาม บอรกาเนส - ลองเรือชมวาฬ - เคิรคจูเฟล สัญลักษณแหง
ไอซแลนด - บอรกาเนส 

 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสูทาเรือบนคาบสมุทรสแนเฟลลสเนส ในเขต 

West Iceland มีอ ีกหนึ ่งกิจกรรมที ่ ไมควรพลาดคือการ 
ลองเรือชมวาฬ กลาวกันวาการชมวาฬในเขตนี้ทานอาจโชคดี
ไดพบกับ 5 ผูยิ่งใหญแหงทองทะเล (Big 5 of the Sea) ใน
เขตภูมิภาคนี้เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวที่จะไดมีโอกาสใกลชิด
กับวาฬแบบธรรมชาติมากที่สุด วาฬสีน้ําเงิน,                วาฬ
สเปรม หรือ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค, วาฬหลังคอม หรือ วาฬ
ฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออรกา ที ่อาศัยอยู ตาม
ธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกันหนาวใหยืมและขอสงวนสิทธิ์ใน
กรณีที่บริษัทเรือยกเลิกใหบริการ อันเนื่องมาจากสภาพ
ภูมิอากาศไมเอื ้ออํานวยการลองเร ือชมวาฬใช เวลา
ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย นําคณะเดินทางสู  เคิร คจ ูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West 

Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตในการถายภาพทิวทัศนที ่มี
ช่ือเสียงมากที่สุดของไอซแลนด ในมุมมองยอดเขารูปกรวยควํ่า
มีนํ ้าตกและธารนํ้ารายรอบ เปนภาพสัญลักษณของประเทศ
ไอซแลนด ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไมวาจะ
มาเที่ยวที่น่ีในชวงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งป โดยเฉพาะใน
หนาหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดวยหิมะสี
ขาว 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเทา

ในระดับเดียวกัน 
www.icelandairh

otels.com 
วันท่ีสี่ บอรกาเนส - โกลเดนเซอรเคิล - ซิงเควลลีร - นํ้าตกกูลล

ฟอสส (ไนแองการาแหงไอซแลนด) - นํ้าพุรอนเกยซีร – 
เซลฟอสส - ลาแสงเหนือ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานเที่ยวชมความมหัศจรรยเหนือธรรมชาติของไอซแลนด 

ในเสนทางวงกลมทองคํา หรือ Golden Circle ทัศนียภาพ
ของทุงหญาตัดกับทุงลาวา มีฝูงแกะ, วัวและมาไอซแลนดหากิน
อยูตามธรรมชาติ ชมสถานที่สําคัญในประวัติศาสตรของชาติคือ 
ซิงเควลล ีร   (Þingvellir) อ ุทยานแห งชาติแห งแรกของ
ไอซแลนด และมรดกโลกขององคการยูเนสโก (UNESCO) 
เปนรอยเชื ่อมระหวางทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ 
สถานที ่แหงนี ้มีความสําคัญในฐานะเปนสภาแหงแรกของ
ไอซแลนด โดยรัฐสภาไดกอต้ังเมื่อป ค.ศ. 930 และตอเน่ืองมา
จนถึงป ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร (Þingvellir) ตั้งอยูตรงรอย

(144 ก.ม.) 
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แยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเปนทะเลสาบ
ตามธรรมชาติที ่ใหญท ี ่ส ุดในไอซแลนด          ใกลกับ
คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล 
(Hengill) เปนจุดกําเนิดดานประวัติศาสตรและดานธรณีวิทยา
เพราะเปนจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เปนระยะทางหลายหม่ืน
กิโลเมตร แลวไปชมนํ้าพุรอนธรรมชาติ (Geysir) นํ้าพุรอน 
หรือ เกยซีร ซ่ึงเปนที่มาของคําวา กียเซอร geyser ที่ใชกันทั่ว
โลก นํ้าพุรอนที่นี่พวยพุงขึ้นสูงกวา 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที 
ไอซแลนดเหมือนพระเจาบรรจงสรางขึ ้นมาอยางประณีต 
พลังงานที่อยูใตหินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเปนนํ้าพุรอน 
ชวยใหอากาศอบอุนเย็นสบาย และรัฐบาลไดแปลงความรอนให
เปนพลังงานไฟฟ�าสงใชทั่วประเทศ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย ไปชมน้ําตกกูลลฟอสส (Gullfoss) หรือไนแองการาแหง

ไอซแลนด ถือเปนน้ําตกที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศและยัง
จัดวาเปน 1 ใน 3 ที่ไอซแลนดจัดใหอยูในเสนทาง “วงกลม
ทองคํา” ที่เม่ือผูมาเยือนไอซแลนดตองมาทองเท่ียว ช่ือน้ําตก
แหง Gullfoss มาจากคําวา Gull ที่แปลวา ทองคํา และ Foss 
ที่แปลวา น้ําตก เม่ือรวมกันหมายถึง น้ําตกทองคํา ถือเปนหน่ึง
ในความมหัศจรรยทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการ
ละลายของธารน้ําแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบ้ืองลางที่
ความสูงกวา 30 เมตร จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสูท่ีพัก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 หลังอาหารคํ่า เริ่มปฏิบัติการลาแสงเหนือ เมืองสตอรคเสยริ 

(Stokkseyri) เปนเมืองแหงแรกที่เริ่มลาแสงเหนือ และเปน
จุดยอดนิยมอีกแหงหน่ึงในการลาแสงเหนือ 

 
 นําคณะพัก HOTEL SELFOSS หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน  
โรงแรมในเขต South Iceland มีขอจํากัดในการรองรับ
นักทองเท่ียว ซึ่งมีอยูเพียงไมกี่แหงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ไปจากโปรแกรมการทองเที่ยว 
 

www.hotelselfos
s.is 

วันท่ีหา เซลฟอสส - South Shore - นํ ้าตกสโกการฟอสส - 
หมูบานวิก - ขับสโนวโมบิลตะลุยธารนํ้าแข็ง - เคิรกยูแบ
ยารกเลาสเทอร 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานทองเที่ยวเสนทางแสนสวย South Shore ประเทศ

ไอซแลนดมีช่ือเสียงในเร่ืองของการคนพบพลังงานความรอนใต
พิภพ ซึ ่งเปนพลังงานที ่ถูกนํามาใชทดแทนเชื้อเพลิง ทําให
ประเทศแหงน ี ้ ได  รับการยกยองให เปนเม ืองที ่ ไร มลพิษ 
นอกจากนี้พลังงานดังกลาวยังถูกนํามาใชในดานสาธารณูปโภค
อ ี ก ด  ว ยทั ศ น ี ย ภ า พ ส อ ง ข  า ง ท า ง เ ว  น ร ะ ย ะ ไ ป ด  ว ย                   
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ฟารมปศุสัตว มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เดนตระหงานเปน
ฉากหลัง และเปนภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยูตลอดเวลา ในอดีต
การระเบิดในป 2010 ของภูเขาไฟแหงนี้กอนใหเกิดการปด
นานฟ�าทั่วทวีปยุโรปเปนระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถายรูปกับ
นํ ้าตกเซลยาแลนสฟอสส (Seljalansfoss) มีความสูง 60 
เมตร และน้ําตกอีกแหงหน่ึงคือ สโกการฟอสส (Skogarfoss) 
มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของนํ้าตกที่
เปนธรรมชาติ โอบลอมไปดวยทุงลาวา, โตรกผา และหุบเหว 
จากน้ันออกเดินทางตอสูหมูบานวิก (Vik) หมูบานเล็กๆ ทางใต
ของไอซแลนด ที่มีรายช่ือในการจัดอันดับชายหาดที่สวยท่ีสุดใน
โลกเมื่อป 1991 เปนหมูบานที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซแลนด 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย จากนั้นนําทานพบกับประสบการณใหมกับคําเปรียบเปรยที่วา 

“อย าเพิ ่งไปจากไอซ แลนด หากทานยังไมได  เก ็บเก ี ่ยว
ประสบการณจากธารนํ้าแข็ง” ดวยการขับรถสโนวโมบิลตะลุย
ไปในทุงนํ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู สูง
ที่สุดของโลก มีความกวางใหญเปนอันดับ 4 ของธารนํ้าแข็ง
ทั้งหมดในไอซแลนด พื้นที่กวา 595 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไป
ใน       ทุงนํ้าแข็งกวางอยางเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกัน
ความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ,        รองเทาบู ท มี
ใหบริการ) จากนั้นเดินทางสูเมืองเคิรกยูแบยารกเลาสเทอร 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ระหวางทางชมมวลลาวา
ขนาดใหญเปนแนวกวางที่เกิดการเย็นลงอยางชา ๆ ทําใหเกิด
แนวแตกเปนเสาเหลี่ยม เปนปรากฏการณทางธรรมชาติอันนา
ทึ่ง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพัก HOTEL LAKI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.hotellaki.is  
 
 
 

  

วันท่ีหก โจกุลซารลอน - ธารน้ําแข็งแหงวัทนาโจกุล - ชมไอซเบิรก 
- ถํ้าคริสตัล - เคิรกยูแบยารกเลาสเทอร 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสูโจกุลซารลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบ

ธารนํ้าแข็ง ที่รูจักกันเปนอยางดีวาเปนทะเลสาบธารนํ้าแข็งที่
ใหญที ่ส ุดในประเทศไอซแลนด VATNAJOKULL มีขนาด 
8,300 ตารางกิโลเมตร เทากับธารน้ําแข็งท้ังหมดในทวีปยุโรป
รวมกัน และขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,000 
เมตร เกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็งที่มากขึ้น ๆ ในทุก ๆ 
ป ปจจุบันโจกุลซารลอนมีพื้นที่กวางถึง 18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลึกของนํ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจ
กับการ ชมภูเขานํ้าแข็ง (ไอซเบิรก) กอนโต ๆ เรียงรายโผลพน
พื้นนํ้าในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดกอใหเกิดสีสันสวยงาม
ที่มีอยูเพียงไมก่ีแหงในโลก  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย นําทานชมถํ้าคริสตัล (Crystal Cave) เปนถํ้าในทะเลสาบแช

แข ็ งท ี ่ เ กิดจากธารน ํ ้ าแข ็ ง              สว ีนาเฟลล  โ จ กุล 
(Svinafellsjokull Glacier) โดยถํ ้าแหงนี ้มีปากถํ ้าที ่เปน
ปลองนํ้าแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แตเนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่
คอนขางมีการเปลี่ยนแปลงบอย รูปแบบของถํ้านํ้าแข็งจึงไม
คอยแนนอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเขาไป
ชมความงดงามของถํ้านํ้าแข็ง จึงสามารถทําไดแคในชวงฤดู
หนาว ความความโดดเดนของถ้ําแหงน้ีก็คือ ผนังน้ําแข็งคือกอน
นํ้าแข็งสีฟ�าออนเหมือนกับกอนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได
ภายใตผนังถํ้า ใหความรูสึกเหมือนเราทองไปในดินแดนพิศวง 
และไมคิดวาจะมีอยูจริงในโลกน้ี แลวเดินทางกลับสูเมืองเคิรกยู
แบยารกเลาสเทอร   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพัก HOTEL LAKI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.hotellaki.is  
   
วันท่ีเจ็ด เคิรกยูแบยารกเลาสเทอร - หาดทรายสีดํา - เรคยาวิก   
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสูกรุงเรคยาวิก ระหวางทางแวะชมหาดทรายสี

ดํา ซึ่งเกิดจากการสึกกรอนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต 
เปนหินอัคนีที่พบไดโดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวา
อยางรวดเร็วบนพื้นผิวโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย ออกเดินทางตอสูกรุงเรคยาวิก (หรืออาวแหงควัน) เนื่องจาก

ควันไอนํ้าที่พวยพุงขึ้นมาจากบอนํ้ารอน นอกจากนี้ยังมีตํานาน
ไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มา
กอน  

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพัก FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
 

www.islandshote
l.is 

วันท่ีแปด เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้ําแรบลูลากูน  
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทานเที ่ยวชมสู กรุงเรคยาวิก ชมโบสถฮัลลกรีมสคิรคยา 

(Hallgrímskirkja) โบสถทางศาสนาคริสต ท ี ่ส ูงท ี ่ส ุดใน
ไอซแลนด เปนจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปดานบน
จะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถนี ้มี
ความสํา คัญในฐานะท ี ่ เป น           ศาสนสถาน เปน
สถาปตยกรรมที ่ม ี เอกลักษณสถาปนิกกุดโยน (Guðjón 
Samúelsson) เปนผูออกแบบสถาปตยกรรมแนวอิมเพรสช่ัน
นิสท รวมเวลาการกอสราง 38 ป คือตั้งแตปเริ่มสรางป ค.ศ.
1945 จนกระทั่งแลวเสร็จในป ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ใน
ประวัติศาสตร ค ือ Hofdi House บ านท ี ่ม ี เ ร ื ่ องราวใน
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ประวัติศาสตรชาติอันนาสนใจ เคยใชเปนที่รับรองและจัดเลี้ยง
ผูนํา 2 ประเทศมหาอํานาจผูย่ิงใหญในการยุติสงครามเย็น  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บาย นําคณะเขาสูบอน้ําแรรอนและสปาที่โดงดังระดับโลก บลูลากูน 

หรือทะเลสาบสีฟ�า สถานที่ทองเท่ียวเพื่อสุขภาพระดับโลกและ
โดงดังที่สุดของไอซแลนด นักทองเท่ียวกวา 95% ตางไมพลาด
กับการมาเยือนสถานที่แหงน้ี เชิญทาน อาบน้ําแรธรรมชาติ 
เพ่ือการบํารุงผิวพรรณ ผอนคลายไปกับ Stream & Sauna 
เพ่ือการพักผอนอยางแทจริง   

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK 

AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

www.parkinn.com 

วันท่ีเกา สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 

 
05.30 น. เช็คเอาทแลวคณะออกเดินทางสูสนามบินเคฟลาวิก 

(บริการอาหารเชาแบบกลอง) 
Breakfast Box 

07.50 น. ออกเดินทางสูกรุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air   
11.30 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอรเวย เพ่ือ

รอตอเคร่ือง 
 

13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
TG955 
 

 

วันท่ีสิบ เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
06.20 น. นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากการจัดโปรแกรม 
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเท่ียวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน 

กอนการเดินทางเทาน้ัน) 
ขอมูลเพ่ิมเติมปรากฏการณแสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุมประเทศที่อยุในเขต

อารกติก เซอรเคิล 
โดยมีประเทศไอซแลนดรวมอยูดวย มักจะพบเห็นไดทั่วไปเน่ืองจากเปนแสงที่มาจากช้ันบรรยากาศ

เหนือพื้นโลกไปราว 100-300 ก.ม. 
โดยจะเห็นไดชัดเจนในชวงเวลาฟ�าเปด และอยูในระหวาง เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ 

ของทุกป 
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PERIOD 
Tour 
Fare 

Adults 
Child 
4-11 
With 
Bed 

Child 
4-6 

No Bed 
DBL 
SGL 

USED 
SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / 
CHD 

1 – 10 พ.ย. 62  
156,000.- 

 

 
141,000.- 

 

 
125,000.- 

 

 
23,000.- 

 

 
18,000.- 

 
-24,000.- 
-19,000.- 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62 

*24 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 63* 
 

172,000.- 
 

 
155,000.- 

 

 
138,000.- 

 

 
32,000.- 

 

 
27,000.- 

 
-26,000.- 
-20,000.- 

คาทัวรรวม : 

 

 คาตั๋วเครื ่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของนํ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 8 
พฤษภาคม 2562  

 คารถโคชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุในรายการ  
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหอง

แบบ Twin / Double ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรม
อาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป�
แลนด สวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวัน
ดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 
เทาตัว   

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นใน
แตละประเทศ 

 คาธรรมเนียมวีซาเดนมารก (เชงเกน) 
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ ็ม เอส ไอ จ ี ประกันภัย แบบ TRAVEL 

GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาล
ตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี ้ครอบคลุมถึงประกัน
สุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 

 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเป�าใตเคร่ือง น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม 
และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องไดนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบิน
ภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลด
ไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การ
เรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 
คาทัวรไมรวม : 
 
 
 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวท่ี 2 ยูโร / ทาน / วัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)  
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก และคาอาหารที่

สั่งมาในหองพักคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทาง
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บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 
 

การจองทัวร (How to make your reservation) 

 

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ 
Travel Agent ใกลบานหรือที่ทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย 
สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ
ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจาก
วันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวร
สวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่
กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรมไมเอ้ืออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี 
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/

กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื ่มสุราบนรถ, ไม

รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไม
ยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง 
ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่ง
บางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได   
 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
    1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวา
สามสิบวัน กอนวันที่นําเท่ียว                 
         ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวา
สิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว 
         ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบ
หาวัน กอนวันที่นําเท่ียว  
         ไมตองคืนเงินคาบริการ 

 

2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีไดจายจริง เพ่ือการเตรียมการจัดการนําเที่ยว
ตอไปน้ี ใหนํามาหักจากเงิน คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงิน
คาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจากนักทองเท่ียวไมได ทั้งน้ีผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลักฐานใหนักทองเท่ียวทราบ ดังตอไปน้ี 
   2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา 
   2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
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   2.3 คาใชจายที่จําเปนอ่ืนๆ 
หมาย
เหตุ 

หลักเกณฑที่นํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปน
ตนไป 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการ
จัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหาก
ทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่
ต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋ัวกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star 
Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, 
สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการ
บินน้ัน ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทาน้ัน 
 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel 
Surcharge / Tax YQ) 

 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 การ
เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกต๋ัว 
 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 

 

 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอง / 
สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง 
/ สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง 
/ หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู พัก 3 ทาน (ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับการวางผัง
มาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอง 
/ สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที ่มีเตียงขนาด Queen Size 
ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู  (Twin / Double) ในกรณีที ่ท านมีความ
ประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก 
และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะ
ทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 
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 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 
เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบนํ ้า ซึ ่งขึ ้นอยู กับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการ
ความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 
 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับ
วันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจอง
ผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทาง
บริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใด
ในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัท
ฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 
 

กระเป�าและสัมภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเป�าใตเคร่ือง น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเคร่ืองไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) x ยาว 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x สูง 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว)  

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�า
อาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน 
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเป�าและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือ
ขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า 
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปน
ผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน 
 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

 
ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี ่ บนรถโคช, โรงแรม และ
สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื ่องการสูบบุหรี ่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 
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การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 

 

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการ
เดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวร
มีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศเดนมารก  ใชเวลาย่ืนประมาณ 15 - 30 วันทําการ 
(ลูกคาทุกทานตองมาโชวตัวเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือที ่VFS เดนมารก) 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลม
เกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการ
งายตอการอนุมัติวีซา *กรณีเคยมีวีซาเชงเกน แตหาไมเจอ ตองไปคัดสําเนาที่สํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง 

 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา, หนาใหญ และหาม
สแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันท้ัง 2 รูป  

 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /
สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที ่ทานทํางานอยู ต องเปน
ภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับ
บริษัทนี ้ และชวงเวลาที ่ขอลางานเพื ่อเดินทางไปทองเที ่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา ไมเกิน 1  เดือน    

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรอง
บริษัทที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของ
บริษัท ยอนหลัง 6 เดือน 

 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันที่
ย่ืนคํารองขอวีซา ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก 
เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสู
ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออก
หนังสือรับรองจากธนาคารรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย และทานที่อายุเกิน 15 ปบริบูรณ 
ตองใชบัญชีสวนตัวย่ืนเอกสารดวย / ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที ่บริษัทของทาน เปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั ้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผู เดินทางและเหตุผลที่
จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัว
จริง   

 กรณีที ่เด็กอายุตํ ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ ่ง จะตองทํา
จดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตร
เดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต
ลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร 
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหาก
ตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
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 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได 
 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 

 และเง่ือนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ  


