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เดนิทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE 
 
 
 

 สต๊อคโฮม - เรคยาวคิ – บลู ลากนู - เรคยาวคิ – Golden Circle – น า้ตกสโกก้า – วคิ 
            อทุยานแห่งชาตสิกาฟตาฟิล – น า้ตกเซลยาลนัส์ - เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า 

สกาฟตาเฟล – ขบัสโนโมบิลทุ่งน า้แขง็ไมร์ดาลสโจคูล - เซลล์ฟอสส์ - ชมปลาวาฬ   
 ชมเมือง อาคารพาร์ลาน - เรคยาวคิ – ออสโล - ชมเมือง         
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ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่  

01-09 ก.พ. // 22 ก.พ. – 02 ม.ีค. // 22-30 ม.ีค. // 10-18 เม.ย. // 28 เม.ย.-06 พ.ค. 2560   
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2       สต๊อคโฮม – เรคยาวคิ – บลูลากนู 
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุง สต๊อคโฮม โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 954 
06.50 น. เดินทางถึง กรุง สต๊อคโฮม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ันน าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ จากนั้ นน า ท่านชมเมืองเก่า “แกม
ล่ า ส แ ต น ” เ ป็ น เมื อ ง เ ก่ า ท่ี ล ้ า ค่ า ท า ง
ประวติัศาสตร์ของ กรุงสตอกโฮล์ม ต้งัอยูก่ลาง
ใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลา
เร็น โดยมีสะพานเช่ือม ระหว่างเมืองใหญ่และ
เกาะและเป็นทางเดียวท่ีเช่ือมระหว่างเมืองและ
เกาะดว้ย จึงท า ให้เป็นท่ีมาของ สมญานามของ
เมื อ ง เก่ า เล็ ก ๆ แ ห่ ง น้ี โด ย ท่ี น่ี เป็ น เมื อ ง ท่ี
ผสมผสานระหวา่งความเก่าแก่ของประวติัศาสตร์ และความทนัสมยัของร้านคา้ท่ีเรียงรายมากมายบนทอ้ง
ถนนแคบๆ ของเมือง แวะถ่ายรูป (ดา้นนอก) พระราชวงัสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM ROYAL PALACE) 
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ พระมหากษตัริยส์วีเดนในปัจจุบนัเป็นพระราชวงัท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ หลงัคาถูกปกคลุม
ดว้ยทองแดงและยงัเป็น 1 ในพระราชวงั หลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงเรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์ Iceland  
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14.20  ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวคิ โดยเทีย่วบินที ่FI307  
15.30  เดินทางถึง เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ซ่ึงเป็นเมืองที่ได้ช่ือว่า เป็นเมือง 

หลวงที่อยู่เหนือสุดของโลกและมีอากาศที่บริสุทธ์ิที่สุดในโลก น าท่านเดินทางสู่บ่อน ้าร้อน บลูลากูน Blue 
Lagoon ซ่ึงเป็นบ่อน ้าร้อนซ่ึงเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica) , พืชทะเล (blue green 
algae) , โค ลน ซิ ลิ ก า  (Sillica Mud) , ฟ ลู อ อ รีน  (Fluoringe) , โซ เดี ย ม  (Sodium) , โป ตั ส เซี ยม 
(Potassium) , แคลเซ่ียม (Calcium) , ซัลเฟต (Salphate) , คลอรีน (Chlorine) , คาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon Dioxide) เป็ นต้น นอกจากน้ัน ภายในบ่อน้า ร้อนบูลลากูน ยังมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่านผ่อน 
คลายและรักษาโรคที่เกีย่วกับผวิหนังได้และยงัช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ อกีด้วย ท่านจะไดสัมผัสกบั ความ
สบายตัวจากการลงแช่และอาบน ้า ในบ่อน้า ร้อนบูลลากูน ท่านจะรู้สึกสดช่ืนและผ่อนคลายจากการ เดิน
ทางไกล 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ : Park Inn By Radisson Blu Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                         
วนัที่3     เรคยาวคิ – Golden Circle – น า้ตกสโกก้า – วคิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่ านออก เดินทางสู่ เส้นทางวงกลมทองค า 
Golden Circle ซ่ึ งเป็น ท่ีตั้ งของบ่อน ้ าพุ ร้อนท่ี มี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ น าท่านชมบ่อน ้าพุ
ร้อน Geysir ที่มีความสูงของน ้าพุถึง 200 ฟุตจาก
พื้นดิน ท่ีพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือ
เป็นค าศัพท์ ท่ีใช้เรียกน ้ าพุ ร้อนแบบน้ีทั่วโลก /  
จากน้ันน าท่านชม น ้ าตก Gull Foss หรือน ้ าตก
ทองค า (Golden Falls) ซ่ึงน ้ าตก ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน ้ าท่ีใส
สะอาดท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งบนยอดเขาใหลลงมา จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยาน
แห่งชาติ ธิงเลลีร์Thingvellir National Park  องค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้ เป็นมรดกโลกด้าน
วฒันธรรมในปี ค.ศ.2004  ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานท่ีแสดงความคึดเห็นและคดัเลือก
ผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นท่ี ท่ีได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ีสวยงามของ
ไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง  จากนั้นน าท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 14  เมตร ท่ีเกิด



 

                                                                                                                

                                                           

                                       THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD. 
                                       506/199 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) 
                                              แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
                                           Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288  Fax: (662) 158-9209 

TAT.11/04268                                        www.thewatourism.com 

 

 

 

จากแผน่ดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอย
แตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร น า
ท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ชมเคริด Kerid ปาก
ปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้นจะมีน ้าขงัตวัอยูใ่ตดิ้น เป็นลกัษณะท่ีหาชมไดย้ากมาก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวกิ แวะชมความงามของน า้ตก Skogafoss  ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่ง

หน่ึงของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร 
ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้ า สโกกา้  น าทุกท่านถ่ายรูปคู่
กับ  ภู เขาไฟ เอยาฟจาลลายุค  (Eyjajallajikull) 
ภูเขาไฟอนัโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจาก
การปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี 
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมา
ถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขา
ปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนังดงามยิง่ 

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ : Edda Vik Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                         
วนัที่4      วคิ – อุทยานแห่งชาตสิกาฟตาฟิล – น า้ตกเซลยาลนัส์  
                เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตา

เฟล  Skaftafell เท่ี ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของ
ประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปด้วยความแปลกของ
แนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ีแข็งตวั  แบบท่ีท่าน
ไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน  ผ่านชม น ้าตก Seljaland Foss  ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
ไอซ์แลนด ์ซ่ึงท่านสามารถเดินลอดน ้าตกแห่งน้ีได ้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านชม Reynisdrangar ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี  เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัข้ึนกลาง
แม่น ้าตามธรรมชาติ ชมหาดทรายด า ท่ีเต็มไปดว้ยหิน
สีด าและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต ์(เกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟท่ีแข็งตวัอยา่งรวกเร็วเม่ือเจอน ้ ากบัทะเล
ท่ีเยน็) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ ์  แ ล ะ
ในบริเวณน้ียงัเต็มไปดว้ยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง นกแกว้ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเล
ทอ้งถ่ินท่ีน่ารัก 

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :  Skaftafell Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                                         
วนัที่5        สกาฟตาเฟล – โจคูสาเรียน – ล่องเรือชมทะเลน า้แขง็  
                 ขบัสโนโมบลิ – ชมทุ่งน า้แขง็ไมร์ดาลสโจคูล – เซลล์ฟอสส์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง Jokulsarlon เพื่อน า
ท่าน ลงเรือสะเทิ้นน ้าสะเทิ้นบก ล่องลากูน Lagoon 
around Jokulsarlon ซ่ึงท่ีลากูนหรือทะเลสาบแห่ง
น้ีเต็มไปด้วยก้อนน ้ าแข็งหรือไอซ์เบิร์ก  (lceberg) 
ขนาดต่างๆมากมายลอยอยู่ในทะเลสาบ ชมความ
สวยงามของกอ้นน ้ าแข็งสีฟ้าท่ีลอย อยูร่อบๆล าเรือ 
ไดเ้วลาสมควร 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่บริวณธารน ้าแข็ง Myrdalsjokull 

Glacier ธารน ้ าแข็งซ่ึงมีความหนาของน ้ าแข็งมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึง โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน ้ าแข็ง
ถึง 1 กิโลเมตร   น าท่านต่ืนเต้นเร้าใจกับการน่ัง
รถโฟร์วลิ (ขับเคล่ือนส่ีล้อ) ไต่ข้ึนเขาท่ีมีความสูงชนั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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และมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านไดส้ัมผสักบัการขบัรถสโนวโ์มบิล 
(Snowmobile) ในบริเวณธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Vatnajokull ซ่ึงเป็นกลาเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร  

** มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน **  
น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss  เมืองสวยริมชายฝ่ัง  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักบั
ธรรมชาติอนัสวยงาม มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทบัใจกบัธรรมชาติบริสุทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Selfoss Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                           
วนัที่6        เซลล์ฟอสส์ – ชมปลาวาฬ – เรคยาวคิ – ชมเมือง อาคารพาร์ลาน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่ าน เดินทางสู่ ท่ าเรือ  ล่องชมปลาวาฬ  Reykjavik Whale Watching  ซ่ึ งท่ านจะได้สั มผ ัสกับ
ประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตวท์างทอ้งทะเล ซ่ึง
ท่านจะไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวม
ไปถึงปลาวาฬนานาพนัธ์ุ ไม่ว่าจะเป็นพนัธ์ุ Killer 
Whale (Orca) , Minke Whale Humpback   Whale  
นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบัความน่ารัก
ของ   ปลาโลมา Dolphin ซ่ึงจะมาว่ายน ้ าหยอกลอ้
ท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารัก
และความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมี เฉพาะใน
ดินแดนแถบน้ีเท่านั้น 

*** บนเรือมีชุดกนัหนาวบริการ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกรณทีี่เรือยกเลกิให้บริการอนั
เน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย *** 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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 บ่าย น าท่านเดินทางลอดอุโมงกลบัสู่เมือง เรคยาวคิ น าท่านชมนครเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด ์ท่ี

มีความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอ่ืนๆในแถบ

สแกนดิเนเวยี ท่านจะได ้สัมผสักบัธรรมชาติอนัแส

นบริสุทธ์ิ ชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยั แวะ

เก็บภาพอาคารHofdi ท่ี ใช้ประชุมผู ้น าระหว่าง

ประธานาธิบดีเรแกน กบัประธานาธิบดีกอบอชอฟ 

ในสมยัสงครามเยน็ เข้าชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา 

โบสถ์ประจ าเมืองท่ีใช้จัดงานพิ ธีทางศาสนาท่ี

ส าคญัของประเทศซ่ึงมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าท่านขึน้ลฟิต์สู่ช้ันบนสุดของตึก

พาลาน เป็นตึกสไตลโ์มเดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยูด่า้นบนให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเรคยาวคิอยา่งเต็มท่ีแบบ 

360 องศา จากนั้นอิสระเลือกซ้ือหาสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  Radisson Blu Saga Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                   
วนัที่7      เรคยาวคิ – ออสโล               
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า แบบกล่อง / น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก Keflavik International Airport กรุงเรคยาวิก

น าท่านชมนครเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ท่ีมีความสวยงามไม่แพเ้มืองหลวงอ่ืนๆในแถบ

สแกนดิเนเวีย ท่านจะได ้สัมผสักบัธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ ชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยั แวะเก็บ

ภาพอาคารHofdi ท่ีใช้ประชุมผูน้ าระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัย

สงครามเยน็ 

07.40 ออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโล โดยเทีย่วบินที ่FI520 

16.50  เดินทาง ถึงกรุงออสโลจากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  Radisson Blu  Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                                พกักรุงออสโล 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่8       ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วิกเก
แลนด์  ท่ีใชเ้วลาถึง 40 ปี   ในการแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวิต
ของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้ งของรูปแกะสลักช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลักจาก
หินแกรนิตชนิดแขง็ 

14.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 955 

วนัที่9       กรุงเทพฯ 
06.15น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.พ-พ.ค. 2560 135,900 135,900 131,900 25,900 

10-18 เม.ย. 2560 139,900 139,900 135,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - สต๊อคโฮล์ม//ออสโล - กรุงเทพฯ (หรือสลบัลง ก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ
เกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่าน
จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพ
ท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 65,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 
Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 
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-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ า
กบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ
เดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็น
ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ
แต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 
เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้
เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออก
โดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
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 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวี
ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์
ในการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะ
คืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


