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สตอ็กโฮล�ม - เทีย่วชมเมอืง - แกมล�าสตอน - พพิธิภณัฑ�วอซ�า

01.25 น.    ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮล์ม ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 960
06.55 น.    ถึงท่าอากาศยานอาลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวเีดน การเขา้สูก่ลุ่มประเทศเชงเก้น
                    (Schengen Visa) จะทําการตรวจคนเขา้เมอืง ณ ท่าอากาศยานอาลันดา้
                    นาํคณะเที�ยวชมกรงุสต็อกโฮล์ม เมอืงแหง่ประวติัศาสตร ์เกาะแกมล่าสตอน ยา่นเก่าแก่ที�สดุ
                    และสวยงามราวกับภาพวาด รอ่งรอยแหง่ความเป�นเมอืงแหง่ยุคกลาง พระราชวงัหลวง, รฐัสภา, 
                    มหาวหิาร,ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคารพพิธิภัณฑ์ ศิลปะและสถาป�ตยกรรมผสมผสาน 
                   ตั�งอยูร่มินํ�าตามเนนิสงูตํ�า ทําใหส้ต็อกโฮล์มเป�นเมอืงที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งในโลก บนัทึกภาพเมอืงสวย
                   จากจุดชมววิ 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมอืง
บา่ย             คณะเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เรอืวาซา Vasa เป�นเรอืที�ถกูกู้ขึ�นมาในศตวรรษที� 17 เนื�องจากสามารถรกัษา
                    ชิ�นสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรปูแกะสลักนบัรอ้ยชิ�น
                    เรอืวาซาเป�นทรพัยส์มบติัทางศิลปะที�โดดเด่น และเป�นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคัญที�สดุแหง่หนึ�งในโลก 
                    มเีวลาใหท่้านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงยา่นวอล์คกิ�งสตรทีอันทันสมยั หรอืชอ้ปป�� งตามอัธยาศัย
18.00 น.   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                       นาํคณะพกั Sheraton Stockholm Hotel หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ – สตอ็กโฮล�ม (สวเีดน)

22.30 น.    พรอ้มคณะที�สนามบนิสวุรรณภมู ิCheck-in เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย H/J  
                     เจา้หนา้ที�อํานวยความสะดวกในการเชค็อิน

11 ก.พ.66

12 ก.พ.66



สตอ็กโฮล�ม - บนิสู�เรคยาวกิ (ไอซ�แลนด�) - โบสถ�อลัล�กรสีคริ�คยา - 
บ�านเฮปิดริ� - คอนเสิร�ตฮอลล�ฮาร�ปา

08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
12.55 น.     บนิสูก่รุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด์ โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์FI 307 
                     (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 3.15 ชั�วโมง)
15.10 น.    ถึงสนามบนิเคฟลาวกิ (อ่าวแหง่ควนั) เนื�องจากมคีวนัไอนํ�าที�พวยพุง่ขึ�นมาจากบอ่นํ�ารอ้น นอกจากนี�
                     ยงัมตํีานานไวกิ�งโบราณ ที�มหีลักฐานแสดงถึงการปกครองดนิแดนแถบนี�มาก่อน รถรอรบัคณะแล้ว
                     เดินทางสูก่รุงเรคยาวกิ เมอืงหลวงอันงามสง่าของชาวไอซแ์ลนด์
                     เที�ยวชมเมอืงเรคยาวกิ(Reykjavik) เมอืงที�เต็มไปด้วยเสนห่แ์หง่ศิลปะประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม
                    ที�น่าสนใจ อาทิ คอนเสิรต์ฮอลล์ฮารป์า (Harpa) และโบสถ์ฮัลล์กรมีสคิรค์ยา (Hallgrímskirkja) 
                    ผู้ที�มคีวามหลงไหลในทัศนศิลป� จะได้ชมรูปป�� นที�น่าประทับใจมากมาย ทั�งประติมากรรมและศิลปะ
                    ตามท้องถนนทั�วเมอืงเรคยาวกิ บ้านเฮิปดิร(์Höfði House) เป�นหนึ�งในแหล่งท่องเที�ยวทาง
                    ประวติัศาสตรที์�มคีวามสาํคัญระดับนานาชาติ เขตยา่นท่าเรอืเก่าที�ยงัคงกลิ�นอายของวถีิชวีติของผู้คน
18.00 น.    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                       นาํคณะพกั Reykjavik Marina หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

13 ก.พ.66



โกลเด�นเซอร�เคลิ – นํา้ตกกลูล�ฟอสส� – นํา้พุร�อนเกย�ซรี� – ซงิเควลลรี� –
Aurora Hunting (ล�าแสงเหนือ)

08.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.       นาํเที�ยวชมความมหศัจรรยเ์หนอืธรรมชาติของไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองคํา หรอื Golden
                       Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มฝูีงแกะ, ววั และมา้ไอซแ์ลนด์ หากินอยูต่าม
                       ธรรมชาติ 3 สถานที�สาํคัญที�ไมค่วรพลาดชม 1. นํ�าตกกลูล์ฟอสส ์หรอืไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด์ 
                       ถือเป�นนํ�าตกที�มชีื�อเสยีงแหง่หนึ�งของประเทศ 2. นํ�าพุรอ้นธรรมชาติเกยซ์รี ์นํ�าพุรอ้นที�นี�พวยพุง่
                       ขึ�นสงูกวา่180 ฟุต ทกุ ๆ 7-10 นาที 
12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย                3. นาํท่านชมสถานที�สาํคัญในประวติัศาสตรข์องชาติคือ ซงิเควลลีร ์(Þingvellir) อุทยานแหง่ชาติ
                      แหง่แรกของไอซแ์ลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป�นรอยเชื�อมระหว่าง
                     ทวีปยูเรเซยี และทวีปอเมรกิาเหนือ สถานที�แห่งนี�ตั�งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ 
                             Þingvallavatn ซึ�งเป�นทะเลสาบตามธรรมชาติที�ใหญที่�สดุในไอซแ์ลนด ์เป�นจุดกําเนดิดา้นประวติัศาสตร์
                    และด้านธรณีวิทยาเพราะเป�นจุดที�มีรอยเลื�อนของโลก เป�นระยะทางหลายหมื�นกิโลเมตร 
                             เดินทางกลับสูเ่รคยาวกิ
18.00 น.       รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                        นาํคณะพกั Reykjavik Marina  หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

14 ก.พ.66



South Shore - ขบั Snowmobile – นํา้ตกสโกการ� – นํา้ตกเซลยาลนัน� –
หมู�บ�านวกิ –  หาดทรายดาํ - เคริ�คยแูบร� 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.    ท่องเที�ยวเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนด์มชีื�อเสยีงในเรื�องของการค้นพลังงาน
                     ความรอ้นใต้พภิพ ซึ�งเป�นพลังงานที�ถกูนาํมาใชท้ดแทนเชื�อเพลิง ทําใหป้ระเทศแหง่นี�ไดร้บั
                     การยกยอ่งใหเ้ป�นเมอืงที�ไรม้ลพษิ นอกจากนี�พลังงานดงักล่าวยงัถกูนาํมาใชใ้นดา้นสาธารณปูโภค
                     อีกด้วย ทัศนยีภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศุสตัว ์มภีเูขาไฟ Eyjafjallajokull 
                     เด่นตระหง่านเป�นฉากหลัง และเป�นภเูขาไฟที�ยงัมกีารปะทอุยูต่ลอดเวลา แวะถ่ายรปูกับ
                     นํ�าตกเซลยาแลนส ์(Seljalandsfoss) มคีวามสงู 60 เมตร และนํ�าตกอีกแหง่หนึ�งคือ 
                     สโกการ ์(Skogarfoss) มคีวามสงู 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของนํ�าตกที�เป�นธรรมชาติ
                     โอบล้อมไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และหบุเหว 
10.00 น.    นาํท่านสนกุกับกิจกรรมอันเป�นประสบการณใ์หมกั่บคําเปรยีบเปรยที�วา่“อยา่เพิ�งไปจากไอซแ์ลนด ์
                  หากท่านยังไม่ได้เก็บเกี�ยวประสบการณ์จากธารนํ�าแข็ง” “ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารนํ�าแข็ง” 
                     หลายประเทศในสแกนดเินเวยีท่านอาจเคยสมัผสัประสบ การณน์ี� แต่เป�นการขบัไปบนทะเลสาบ
                     ที�เกาะตัวจนกลายเป�นนํ�าแขง็ หรอืในแมน่ํ�าที�เยน็จดัจนกลายเป�นนํ�าแขง็ แมแ้ต่ทุ่งหมิะท่ามกลางป�า
                     สนแต่ที�ไอซแ์ลนดน์ี�คือ ธารนํ�าแขง็ชื�อ Eyjafjallajökull (ชุดกันความหนาว,หมวกกันนอ็ก, ถงุมอื,
                     รองเท้าบูท๊ มใีหบ้รกิาร)
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย              หมูบ่า้นวกิ (VIK) หมูบ่า้นเล็ก ๆ ทางใต้ของไอซแ์ลนด์ ชมหาดทรายสดีาํ เต็มไปดว้ยเมด็กรวด
                     ทรายสดีาํสนทิ จนชาวไอซแ์ลนด์เรยีกกันวา่ Black Sand Beach อันเกิดจากการสกึกรอ่น
                     ของหนิลาวา และแนวแท่งหนิบะซอลต์ ที�มอียูเ่พยีงไมกี่�แหง่บนโลกนี� เหมาะแก่การบนัทึกภาพ 
                     ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บสภาพภมูอิากาศในแต่ละฤด ูเดนิทางสูเ่คิรค์ยูแบร์
18.00 น.    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                        นาํคณะพกั Hotel Klaustur  หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

15 ก.พ.66

https://en.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull


07.00 น.       รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.         นาํท่านชมถํ�าครสิตัล (Crystal Cave) เป�นถํ�าในทะเลสาบแชแ่ขง็ที�เกิดจากธารนํ�าแขง็ สวนีาเฟลล์โจกลุ
                          (Svinafellsjokull Glacier) โดยถํ�าแหง่นี�มปีากถํ�าที�เป�นปล่องนํ�าแขง็สงูประมาณ 22 ฟุต แต่เนื�องจาก
                         สภาพอุณหภมูทีิ�ค่อนขา้งมกีารเปลี�ยนแปลงบอ่ย รูปแบบของถํ�านํ�าแขง็จงึไมค่่อยแนน่อน และมกีาร
                        เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเขา้ไปชมความงดงามของถํ�านํ�าแขง็ จงึสามารถทําไดแ้ค่ในชว่งฤด ู 
                            หนาว ความความโดดเดน่ของถํ�าแหง่นี�ก็คือ ผนงันํ�าแขง็คือก้อนนํ�าแขง็สฟี�าอ่อนเหมอืนกับก้อครสิตัล 
                                ที�สามารถมองเหน็ได้ภายใต้ผนงัถํ�า ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเราท่องไปในดนิแดนพศิวง และไมคิ่ดวา่จะมอียูจ่รงิ
                                ในโลกนี� (ขอสงวนสทิธิ�เดก็อายุตํ�ากวา่ 10 ป� ในการเขา้ชมถํ�าครสิตัล เนื�องจากเป�นขอ้กําหนดในการเขา้ชม
                                ของถํ�าครสิตัล) 
12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
13.00 น.        เขา้สูโ่จกลุซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนํ�าแขง็ สถานที�ท่องเที�ยวไฮไลท์ที�สดุของไอซแ์ลนด์
                         รูจ้กักันเป�นอยา่งดวีา่เป�นทะเลสาบธารนํ�าแขง็ที�ใหญที่�สดุในประเทศ ภเูขานํ�าแขง็ขนาดมหมึา 
                         เรยีงรายโผล่พน้พื�นนํ�าในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กิดสสีนัสวยงามที�มอียูเ่พยีงไมกี่�แหง่
                         ในโลกนี� ไดมอนดบ์ชี ใหท่้านได้แอคชั�นเก๋ ๆ ไปกับก้อนนํ�าแขง็ขนาดใหญ่ที�แตกตัวและล่องลอย
                         สูช่ายหาด 
18.00 น.       รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                           นาํคณะพกั Hotel Klaustur  หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เคริ�คยแูบร� – CRYSTAL CAVE - โจกลุซาร�ลอน (ไอซ�เบริ�ก) 16 ก.พ.66



สเกฟตาเฟลล� - เซลฟอสส� - อาบนํา้แร�บลลูากนู 

07.00 น.       รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.       เดนิทางสู ่เซลฟอสส ์ตั�งอยูร่มิฝ�� งแมน่ํ�าโอลฟุซาทางตอนใต้ของประเทศไอซแ์ลนด ์กําลังมกีารปรบั
                      โฉมครั�งสาํคัญด้วยการก่อสรา้งอาคารเก่าแก่จาํนวน 35 หลัง ใหเ้ป�นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม 
                       อาคารทั�งหมดได้รบัการติดฉลากสิ�งแวดล้อม NORDIC SWAN เป�าหมายใหไ้ด้รบัการรบัรอง
                       ด้านสิ�งแวดล้อม
12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย             เดินทางเข้าสู่ บลูลากูน สถานที�ท่องเที�ยวที�โด่งดังระดับโลก กิจกรรมที�ทุกท่านรอคอยได้แก่ 
                       “บลลูากนู” บอ่นํ�าแรร่อ้นและสปาที�โดง่ดงัระดบัโลก สถานที�ท่องเที�ยวเพื�อสขุภาพการนัตีโดยแพทย์
                        ผูเ้ชี�ยวชาญระดบัโลก นกัท่องเที�ยวกวา่ 95% ต่างไมพ่ลาดกับการมาเยอืนสถานที�แหง่นี� บอ่นํ�าแร่
                        ธรรมชาติของบลลูากนู เป�นสิ�งที�มนษุยส์รา้งขึ�น หลังจากที�มกีารวจิยัวา่นํ�าแรน่ี�ดต่ีอผวิพรรณ 
                        โดยมแีรธ่าตทีุ�เป�นองค์ประกอบหลักคือ ซลิิโคน สาหรา่ยทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรกัษา
                        ความรอ้นในนํ�าแรน่ี�อยูที่� 37-39 องศาเซลเซยีส 
18.00 น.       รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                           นาํคณะพกั Park Inn Keflavik หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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สนามบนิเคฟลาวกิ –  ท�าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั (เดนมาร�ก) –
กลบัสู�ประเทศไทย

05.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
                      Check-out คณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเคฟลาวกิ เพื�อเตรยีมตัวออกเดนิทางกลับ 
07.45 น.     ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิ Iceland Air เที�ยวบนิที� FI 204
12.00 น.     ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กาสทรปั โคเปนเฮเก้น รอเปลี�ยนเที�ยวบนิ
13.50 น.     ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 951

 
  วันเดินทาง

  

 
  ผู้ใหญ่

  

 
  เด็กอาย ุ
4-11 ป� 

(เสริมเตียง)
  

 
  เด็กอาย ุ
4-11 ป�  

  (ไม่เสริมเตียง)
  

 
  พักห้อง

เดี�ยว
  

 
  ไม่ใช้ตั�วหักคืน

  

 **11-19 กุมภาพันธ์ 2566**
 

  179,000.-
  

 
  162,000.-

  

 
  144,000.-

  

 
  17,000.-

  

 
  38,000.-/28,500.-

  

เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ

06.20 น.    นาํท่านเดนิทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

หมายเหตุ
ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร ์30 วนัก่อนการเดนิทาง โดยจองตั�วเครื�องบนิ, เชา่รถโค้ช, จองโรงแรมที�พกั, รา้นอาหาร สถานที�
เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหกั้บกรุป๊ทัวร ์กรณทีี�เกิดเหตกุารณอ์าทิ การยกเลิกเที�ยวบนิ,การล่าชา้ของสายการบนิ,การพลาดเที�ยวบนิ (ขึ�นเครื�อง
ไมทั่น), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิติั, การถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอื�น ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไป
ยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทัวร ์มสีทิธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อรกัษาผลประโยชนข์องท่าน การซื�อทัวรเ์ป�นแบบเหมาจา่ย ทาง
บรษัิททัวรม์ขีอ้ตกลงในการเหมาจา่ยราคาพเิศษ โดยอยูภ่ายใต้เงื�อนไขที�ผูใ้หบ้รกิารนั�นๆกําหนด เมื�อท่านไดจ้า่ยค่าทัวรม์าแล้ว ถือวา่ท่าน
ยอมรบัค่าใชจ้า่ยเหล่านี�และไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธิ�ในการไมใ่ชบ้รกิารใดๆได้

18 ก.พ.66

19 ก.พ.66



ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซแ์ลนด์ ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ(การท่องเที�ยวในฤดหูนาว ความเหมาะสม

10 ท่านใชร้ถ 19 ที�นั �ง       15 ท่านใชร้ถ 27 ที�นั�ง      20 ท่านใชร้ถ 39 ที�นั �ง        25 ท่านใชร้ถ 50 ที�นั �ง            
ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุในรายการ 
ค่าโรงแรมที�พกัระดับ 3-4 ดาว โรงแรมในเขต South Shore อุทยานสเกฟตาเฟล มโีรงแรมที�ให้
บรกิารน้อยแหง่ โดยเฉพาะ 4 ดาวจะมเีพยีงแหง่เดียว หรอืเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน (ในเขตอุทยา
นสเกฟตาเฟล โรงแรมระดับ 3 หรอื 4 ดาว ราคาเท่าๆกัน) โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double 

ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท่้านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวซีา่เดนมารก์ (เชงเก้น)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR
คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกัน
ภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 

สาํหรบัสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป�าใต้เครื�อง นํ�าหนักไมเ่กิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือ
สมัภาระขึ�นเครื�องได้นํ�าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด
สมัภาระใต้เครื�องได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรมั / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั�น และนําสมัภาระถือขึ�นเครื�องนํ�า
หนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้

       ในการจดัรถต้องใหเ้กิดความสมดลุยข์องนํ�าหนักรถ + ผูโ้ดยสาร เพื�อใหก้ารขบัรถปลอดภัยต่อผูข้บัรถ)

      ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป�นเตียงเสรมิแทน, โรงแรม
      สว่นใหญ่จะไมม่เีครื�อง ปรบัอากาศ และอาจมกีารเปลี�ยนยา้ยเมอืงพกั หากวนัดังกล่าวโรงแรมเต็ม 
       หรอืมกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว 

       รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึง   
       ประกันสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจาํตัว

ค�าทวัร�รวม

ค�าทวัร�ไม�รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%
ค่าทิปหวัหน้าทัวร ์และไกด์ท้องถิ�น
ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)       
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกัค่า
อาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�น
กรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม



การยกเลิกการจองทัวร์

1.การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารที�ชาํระไวแ้ล้ว มรีายละเอียดดังต่อไปนี�
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ
ไมน่้อยกวา่สามสบิวนั ก่อนวนัที�นําเที�ยว ใหคื้น 100% ของเงินค่าบรกิาร (หากมค่ีาใชจ้า่ยเชน่ ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบนิตลอด
เสน้ทาง , ค่าดําเนินการยื�นวซีา่ , ค่ามดัจาํโรงแรม ควรสอบถามทางบรษัิทฯ เกี�ยวกับจาํนวนเงินที�ท่านต้องชาํระ)

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ ไมน้่อยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวนัที�นําเที�ยวใหคื้น
50% ของเงินค่าบรกิารยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ น้อยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวนัที�
นําเที�ยว ไมต้่องคืนเงินค่าบรกิาร

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ น้อยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวนัที�นําเที�ยว ไมต้่องคืน
เงินค่าบรกิาร

2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จา่ยจรงิ เพื�อการเตรยีมการจดัการนําเที�ยวต่อไปนี� ใหน้ํามาหกัจากเงิน ค่า
บรกิารที�ต้องจา่ยตามขอ้ 1 แต่ถ้าค่าใชจ้า่ยสงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรยีกจากนักท่อง
เที�ยวไมไ่ด้ ทั�งนี�ผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลักฐานใหนั้กท่องเที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่
2.2 ค่ามดัจาํของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
2.3 ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�นๆ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�ท่านรูจ้กั
และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน 
• 60 วนัก่อนการเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน ภายใน 3 วนั
นับจากวนัที�จอง
• 45 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯ จะนัดหมายท่านเพื�อสแกนลายนิ�วมอืที�ศูนยร์บัยื�นวซีา่ VFS (ยื�นวซีา่กรุป๊)
35 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บเงินค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ  หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�
กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน 2553 เป�นต้นไป

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะ
ต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทา
งบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�อง
บนิไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไมก่่อนที�ท่านจะชาํระเงิน
ค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim )

การเดินทางเป�นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั�วกรุป๊ สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟ�นแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ขึ�นอยูกั่บ
เงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินั�น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมดเป�นสทิธขิองสายการบนิ
เท่านั�น

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

      ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
      อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

การสบูบุหรี� (Smoking Area)

ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดที�
ชดัเจนในเรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั�งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดินทางเป�นครอบครวั (Family)

หากท่านเดนิทางเป�นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ต้องไดร้บัการดแูลเป�นพเิศษ (Wheelchair),
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป�นหมูค่ณะ หวัหน้าทัวรม์คีวาม
จาํเป�นต้องดแูลคณะทัวรทั์�งหมด



โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)

หอ้งพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัที�มเีตียงเดี�ยวขนาดเล็ก 3-3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Double คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที�เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง
/ สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที�แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
หอ้งพกัแบบ Single คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 1
ท่าน
หอ้งพกัในโรงแรมเป�นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ�นอยูกั่บขอ้จาํกัดของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมี
ความแตกต่างกัน ซึ�งอาจจะทําใหท่้านไมไ่ด้หอ้งติดกันตามที�ต้องการ
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอุีณหภมูตํิ�า เครื�องปรบัอากาศที�มจีะให้
บรกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านั�น 
ในกรณีที�มกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�
ในการปรบัเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรป, สแกนดิเนเวยี, ไอซแ์ลนด์ ที�มลัีกษณะเป�น Traditional Building หอ้งที�เป�นหอ้งเดี�ยวอาจเป�น
หอ้งที�มขีนาดกะทัดรดั และไมม่อ่ีางอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูกั่บการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง
อาจมลัีกษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจา่ยเพิ�มเป�น
หอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป�นค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมได้

สถานที�เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจดัโปรแกรมทัวรเ์ป�นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั�งป� หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัที�สถานที�เขา้ชมนั�น ๆ
ป�ดทําการ หรอื ป�ดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเป�ดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดังกล่าวได้ ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที�นั�น ๆ หรอื สลับ
โปรแกรมเพื�อใหท่้านได้เขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป�น
ผลทําใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากได้ชาํระ
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เขา้ชมจากเจา้หน้าที�ในชว่งวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระ
เงิน

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter)

สาํหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป�าใต้เครื�อง นํ�าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชั�นประหยดั / Economy
Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึ�นเครื�องไดน้ํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป�นสทิธขิองสาย
การบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้
สาํหรบักระเป�าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนญุาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ต้องมนีํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมคีวามกวา้ง 45 เซนติเมตร
(18 นิ�ว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x สงู 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) 
ในบางรายการทัวร ์ที�ต้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป�าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั�งนี�ขึ�น
อยูกั่บขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในนํ�าหนกัสว่นที�เกิน
กระเป�าและสมัภาระที�มล้ีอเลื�อนและมขีนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป�นกระเป�าถือขึ�นบนพาหนะการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในความรบัผดิชอบต่อกรณเีกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป�า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกิดจากสาย
การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป�นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน



เเอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก 
ใช้เวลายื�นประมาณ 15 - 45 วันทําการ

(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตัวเพื�อทําการสแกนลายนิ�วมือที� VFS เดนมาร์ก)

พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

หรอืประเทศอื�น ต้องนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนมุติัวซีา่ *กรณเีคยมวีซีา่เชงเก้น แต่หาไมเ่จอ ต้องไปคัดสาํเนาที�

สาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง

รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ�ว จาํนวน 2 รปู พื�นหลังเป�นสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวดาํ, หนา้ใหญ ่และหา้มสแกน) มอีายุไมเ่กิน 6 เดอืน และเหมอืนกันทั�ง 2

รูป 

สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /สาํเนาสติูบตัร ใน

กรณีอายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ์ 

หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุตําแหนง่, อัตราเงิน

เดือนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี� และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตาม

ปกติหลังครบกําหนดลา ไมเ่กิน 1 เดอืน

üกรณีที�เป�นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไวไ้มเ่กิน 3 เดอืน พรอ้ม

วตัถปุระสงค์ หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน

üStatement บญัชเีงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ต้องอัพเดทไมเ่กิน 15 วนั ก่อนวนัที�ยื�นคํารอ้งขอวซีา่ ควรเลือกเล่มที�มกีารเขา้

ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที�จะครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืด

รอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ในกรณีที�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร

รบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย และท่านที�อายุเกิน 15 ป�บรบูิรณ ์ต้องใชบ้ญัชสีว่นตัวยื�นเอกสารดว้ย / ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแส

รายวนั***

กรณีที�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั�งหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แล้ว ทางบรษัิทจะ

ต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�

จดัการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย

กรณีที�เป�นนักเรยีน นักศึกษาจะต้องม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ 

กรณีที�เด็กอายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิา, มารดา จะต้องไปยื�น

เรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการ

เขตลงลายมอืชื�อ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซีา่ สถาน

ทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครั�ง

หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย

สภุาพ ทั�งนี�บรษัิทฯ จะสง่เจา้หน้าที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบรษัิทฯ

ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กัน

กรณีที�ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แล้ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซีา่ของท่าน เนื�องจากการ

ขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป�นสถิติในนามของบรษัิทฯ 

ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนยีมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน

ไมม่สีทิธิ�เรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้

หลังจากการจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแล้ว ทางบรษัิท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลง
และเงื�อนไขที�บรษัิทได้ระบุไวข้า้งต้นทกุประการ


