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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 2 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน – เรคยาวิก 

00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 
เที่ยวบินที่ TG950 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.20 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครือ่ง) 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (น าท่านเปลี่ยนเครื่องเพือ่เดินทางสู่
เมืองเรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด)์ 

13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร์ 
เที่ยวบินที่ FI205  
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15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 7 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก(Reykjavik) เมืองหลวง
ของประเทศไอซแ์ลนด(์Iceland) เป็นเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ใกลก้ับขั้วโลกเหนือมากที่สุด มีความ
สวยงามและมีเสน่หไ์ม่แพเ้มืองหลวงอ่ืนๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่เพียบพรอ้มดว้ยความ
บรสิทุธิ์ทางธรรมชาติ อาคารบา้นเรือนสีลกูกวาดรูปทรงน่ารกั และสถาปัตยกรรมทรงคณุค่าท่ีถกัทอ
ประวติัศาสตรเ์รื่องบอกเลา่ความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนน า้แข็ง” 
(จากนัน้น าท่านเช็คอนิเขา้สูท่ีพ่กั เพือ่ใหท่้านไดเ้ก็บสมัภาระ และพกัผอ่นอริิยาบถตามอธัยาศยั) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Grand, Reykjavik หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 3 เรคยาวิก – โบสถฮ์ัลลก์รีมสคริค์ยา – อนุสาวรียข์องเลฟร ์– อรีิกสัน – บ้านฮอฟด ิ–  
บอรก์ารเ์นส – คีรก์จเูฟล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านถ่ายภาพกบัโบสถฮ์อลลก์ริมสเคิรก์ยา(Hallgrímskirkja) โบสถค์ริสตน์ิกายลเูธอรนั แลนด์
มารก์ส าคัญของเมืองเรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถแ์ห่งนีไ้ดจ้ากเกือบทุกที่ในเมือง 
โบสถม์ีความสงู 74.5 เมตร ซึ่งสงูเป็นอนัดบั 4 ในประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรส
ชั่นนิสท ์ สถาปนิกผูอ้อกแบบคือนายกุดโยน ซึ่งกว่าจะไดส้รา้งก็ใชเ้วลานานหลายปี รวมระยะเวลา

การก่อสรา้งทั้งหมด 38 ปี บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน(Leifr 

Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบือ้งหนา้ ซึ่งในประวัติศาสตรไ์อซแ์ลนดถื์อว่าวาเลฟร ์เป็นชาวนอสร์
ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ดว้ย โดยอนุสาวรียน์ี ้
สหรฐัอเมรกิามอบใหแ้ก่ไอซแ์ลนดเ์นื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รฐัสภาของไอซแ์ลนด ์
จากนั้นน าท่านชมสถานที่ส  าคัญอีกแห่งหนึ่งคือบ้านฮอฟดิ(Hofdi House) บ้านที่มีเรื่องราวใน
ประวัติศาสตรข์องชาติอันน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที่รบัรองและจัดเลีย้ง ผูน้  า 2 ประเทศมหาอ านาจผู้
ยิ่งใหญ่ในการยติุสงครามเย็น น าท่านชมดา้นนอกรฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด ์และศาลาเทศบาลเมือง
ไดเ้วลาอันสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฝ่ังตะวันตกของไอซแ์ลนด ์(West Iceland) น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองบอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมคีรก์จูเฟล(Kirkjufell) หรือ “ภเูขาโบสถ”์ เป็นภเูขาที่คลา้ยกบัโบสถ ์หรือหมวกของแม่มด 
เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สดุของไอซแ์ลนด ์ตวัภูเขามีลกัษณะเป็นชัน้ๆ ต่างสีกนั เชื่อกนั
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ว่าฟอสซิลชัน้ล่างสดุเกิดตัง้แต่ยุคน า้แข็งนบัลา้นปี สว่นชัน้บนซึ่งเป็นหินลาวาเกิดในช่วงที่ยุคน า้แข็ง
เริ่มอุ่นขึน้ คีรก์จูเฟลเป็นสถานที่ที่มีความงดงามตลอดทัง้ปี นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่เพื่อถ่ายภาพ

สวยๆ 
น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองบอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel B.59, Borgarnes หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 4 บอรก์ารเ์นส – เมืองเรยค์อลท์ – น ้าตกเฮินฟอซซ่า – น า้พรุ้อนเดลดาทุงกูเวล –  
อุทยานแหง่ชาติซิงเควลลิร ์– ชมรอยแตกเปลือกโลก – น ้าตกกุลลฟ์อสส ์– ไกเซอร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเรยค์อลท์ (Reykholt) น าท่านชม น ้าตกเฮินฟอซซ่า (Deildartunguhver 

Hot Spring) ซึ่งเป็นน า้ตกสาขาหนึ่งของน า้ตกใหญ่ที่ก่อก าเนิดจากเหล่าล าธารและแม่น า้สายเล็ก
สายนอ้ยเป็นระยะทางกว่า 900 เมตรของทุ่งลาวาที่เกิดจากหนึ่งในภูเขาไฟที่อยู่ภายใต ้ธารน า้แข็ง
แลงค์โจคูล (Langjokull) จากนั้นน าท่านชมน ้าพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot 

Spring) บ่อน า้พรุอ้นใหญ่ที่สุดในไอซแ์ลนด ์อณุหภูมิน า้สงูสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน า้พุ

รอ้นที่มีน า้ไหลเรว็ที่สดุในยโุรป เรว็ถึง 180 ลิตร/วินาที 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์(Thingvellir National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ
แห่งแรกของไอซแ์ลนด ์ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปีค.ศ. 1928  ถกูขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 
ว่าใหเ้ป็นสถานที่อนัเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยก
ของแผ่นดินที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในโลก(The Mid-Atlantic Rift) แลว้ยงัมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ า้ ล  า
ธาร น า้ตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กวา้งขึน้ในแต่ละปี 
เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พรอ้มชมร่องรอยอาคารรฐัสภาอันเก่าแก่
ตัง้แต่ปี 930 อิสระใหท้่านถ่ายภาพ และชมความงดงาม 
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จากนั้นน าท่านชมความงามของน ้าตกกุลลฟ์อสส(์Gullfoss) หรือ “ไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด์” 
เป็นน า้ตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง จุดเด่นของกุลลฟ์อสสคื์อการไหลของน า้ตก
เป็นรูปทรงกรวยสามเหลี่ยมแปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองช่วง ก่อนจะตกลงสู่หุบเขาธาร
น า้แข็งลึกเบือ้งล่าง จนเกิดกลุ่มละอองน า้สีขาวคลา้ยกลุ่มควันพุ่งขึน้มาจากหุบเขาลึกซึ่งเกิดจาก 

glacial floods ครัง้รุนแรงในช่วงปลายยุคน า้แข็ง นับเป็นอีกหนึ่งในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ
ระดบัโลก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอนัสวยงาม 
น าท่านชมไกเซอร(์Geysir) เป็นน า้พุรอ้นที่สูงที่สุดของไอซแ์ลนด ์เวลาพุออกมาบางครัง้สูงถึง 80 
เมตร เมื่อน า้พหุยุดการพุบริเวณนัน้จะอบอวลไปดว้ยไอน า้ดแูลว้เหมือนมีหมอกควนัปกคลมุอยู่ ไก



KEU131112-TG ICELAND 11D8N 

 

เซอรท์ี่นี่ยังเป็นต้นต ารับของค าว่าไกเซอรท์ี่ใช้เรียกน า้พุลักษณะนีท้ั่วโลก น า้พุรอ้นไกเซอรเ์ป็น
ลกัษณะทางธรณีวิทยาที่เกิดขึน้ชั่วคราว โดยอายุของไกเซอรจ์ะมีอายุเพียงไม่ก่ีพันปีเท่านัน้ และ
สามารถพบไกเซอร์ได้เพียงไม่ ก่ีแห่งในโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือที่ประเทศไอซ์แลนด์ นับเป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติที่หาชมไดย้ากชนิดหน่ึง 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss) เมืองทางตอนใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมือง
ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการค้า และ
อตุสาหกรรมที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในประเทศนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 เซลฟอส – น ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส ์– น ้าตกสโกกาฟอสส ์– พพิธิภัณฑพ์ืน้บ้านสโกการ ์
เมียรด์าลสโ์จกูล – เมืองสกาฟตาเฟล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านชม น ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส(์Seljalandfoss) น า้ตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็น
น า้ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซแ์ลนด ์เป็นส่วนหนึ่งของแม่น า้เซลย่าลนัดซ์่าซึ่งมีตน้ก าเนิดอยู่ใต้
ธารน า้แข็ง น า้ตกแห่งนีแ้มจ้ะค่อนขา้งแคบแต่มีจุดเด่นอยู่ที่ความสงู และนกัท่องเที่ยวสามารถเดิน

ลอดไปหลงัม่านน า้ตกได ้เป็นการเที่ยวชมน า้ตกที่ใหม้มุมองแปลกตาและน่าคน้หาต่างจากที่อ่ืนๆ 
จากนั้นชม น ้าตกสโกกาฟอสส์(Skogafoss) คือแลนดม์ารก์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
ไอซแ์ลนด ์นอกจากสโกกาฟอสสจ์ะเป็นน า้ตกที่มีชื่อเสียงที่สุดทางตอนใตข้องประเทศแลว้ ยงัเป็น
น า้ตกที่สงูที่สดุ โดยมีความสงูราว 62 เมตร และเป็นน า้ตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ
ไอซแ์ลนดอี์กดว้ย สโกกาฟอสสเ์ป็นน า้ตกขนาดใหญ่ มีน า้แรงและไอน า้ฟุ้งกระจายตลอดเวลา หาก
นักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาที่มีแดดส่องมาทางน า้ตกจะสามารถเห็นรุง้กินน า้อยู่ดา้นหน้า
น า้ตกไดอ้ย่างชดัเจน บางครัง้หากโชคดีอาจไดเ้ห็นรุง้กินน า้สองชัน้ ซึ่งสวยงามและน่าประทบัใจมาก 
น าท่านชมพิพิธภัณฑพื์น้บ้าน Skogar Folk Museum พิพิธภณัฑส์โกการเ์ปิดเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2492 เดิมทีตัง้อยู่ในโรงเรียนภูมิภาคสโกการ ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนีก้่อตัง้ขึน้จากความคิดริเริ่มของ
โทรด์รู ์โทมสัซง ผูด้แูลพิพิธภณัฑต์ัง้แต่เริ่มก่อตัง้จนกระทั่งเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2556 เมื่ออายุได ้



KEU131112-TG ICELAND 11D8N 

 

92 ปี ประกอบไปดว้ย 5 สว่น การประมง, การเกษตรกรรม, ของตกแต่งและงานฝีมือ, ประวติัศาสตร์
ธรรมชาติ และ หอจดหมายเหต ุ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสูเ่มียรด์าลสโ์จกูล(Myrdalsjokull) เพื่อน าท่านเก็บเก่ียวประสบการณก์ารท่องเที่ยว
บนธารน า้แข็ง ดว้ยการขบัขี่รถสโนวโ์มบิลตะลยุไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดน
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ที่อยู่สงูที่สดุของโลก มีความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 ที่มีพืน้ที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตรตะลยุไปในทุ่ง
น า้แข็งกวา้งอย่างเต็มอ่ิมตลอด 1 ชั่วโมง (คนัละ 2 ท่าน พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด: ชุดกนัความหนาว, 
หมวกกนัน็อค, ถุงมือ, รองเทา้บู๊ท) น าท่านสมัผัสกับประสบการณก์ารนั่งรถซุปเปอรจ์ิ๊ป ท่องเที่ยว
แบบเจาะลึกบริเวณทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพื่อเก็บวิวทิวทศันใ์นส่วนที่รถส
โนวโ์มบิลตะลยุไปไม่ถึง น าท่านเดินทางสู ่เมืองสกาฟตาเฟล (Skaftafell) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Foss, Skaftafell หรือเทยีบเท่า 

 6 สกาฟตาเฟล – โจกุลซาลอน – เมืองวิก – หมู่บ้านวิก – เรยนิ์สฟายาร่า – ชายหาดสีด า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมโจกุลซารล์อน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน า้แข็งอายุกว่า 1,000 ปีที่ใหญ่ที่สุดใน
ไอซแ์ลนด ์และใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ครอบคลมุพืน้ที่กว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาด
เท่ากบัธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกนั ที่นี่เคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรอ์นัโด่งดงัมาแลว้
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หลายเรื่อง นอกจากที่นกัท่องเที่ยวจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกับภาพของก้อนน า้แข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมา
จ านวนมากที่ละลายลงมาจากภูเขาน า้แข็งดา้นบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารน า้แข็งขนาด
แปดพนักว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิก(Vik) หมู่บา้นเล็กๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับ
ชายหาดที่สวยที่สดุในโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บา้นที่มีฝนตกมากที่สดุในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้่าจะ
ไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สดุแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหศัจรรยท์ี่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชมเรยนิ์สฟายา
ร่า(Reynisfjara) เป็นหาดทรายด าที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซแ์ลนด ์และเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียง
ที่สดุในโลก ทรายสีด าที่ชายหาดแห่งนีเ้ป็นตะกอนเม็ดทรายสีด าที่เกิดจากการสกึกร่อนของหินลาวา 
และแนวหินบะซอลตท์ี่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนีม้ีความหนาแน่นและ
ทนทานต่อการแตกสลายผุพงั บริเวณนีเ้ป็นบริเวณที่คลื่นพัดแรง จะพดัเอาวตัถุที่มีความหนาแน่น
นอ้ยกว่าออกไป วตัถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพดัพาออกไปไดช้า้หรือยงัคงสะสมรวมตวักนั
อยู่ จนกลายเป็นชายหาดที่มีทรายสีด า 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Icelandair, Vik หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 
 

 7 เมืองวิก – บลูลากนู - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ - เคฟลาวิก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ บลูลากูน(Blue Lagoon) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในไอซแ์ลนด์ ที่มี
นกัท่องเที่ยวมาเยือนถึงปีละกว่า 5 แสนคน เป็นบ่อน า้รอ้นสีฟ้าที่อดุมไปดว้ยแร่ธาตุนานาชนิดจาก
ใตดิ้น แรธ่าตบุางชนิดนอกจากจะมีสรรพคณุในการบ ารุงผิวพรรณแลว้ ยงัรกัษาโรคผิวหนงับางชนิด
ไดด้ว้ย สามารถลงไปแช่ตัวในบ่อน า้พุรอ้นเพื่อความผ่อนคลายได ้ซึ่งอุณหภูมิของน า้ในบ่อเป็น
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อณุหภมูิที่ก าลงัพอเหมาะส าหรบัการผ่อนคลายกลา้มเนือ้และเสน้เอ็น น า้ในบลลูากนูจะเปลี่ยนใหม่
อตัโนมติัทุกๆ 48 ชั่วโมง (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร์ และมีชุดว่ายน ้าใหเ้ช่า ส าหรบัท่านที่
ไม่ไดเ้ตรียมไปเอง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านอาบน า้แรธ่รรมชาติเพื่อการบ ารุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกบัการ Straem & Sauna เพื่อการ
พกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ ไดเ้วลาอนัสมควรแก่การเดินทางไปยงั เคฟลาวิก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Park Inn by Radisson หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

 8 เคฟลาวิก – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  ไดเ้วลาพอสมควรแลว้เดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อน าท่านเดินทางไปยงัเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ 
07.25 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไอซแ์ลนด ์แอร ์เที่ยวบินท่ี FI520 
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต(Frankfurt) มหานครศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและแหล่ง
ธุรกิจอนัเฟ่ืองฟขูองประเทศเยอรมนี จึงเป็นเมืองแห่งตกึสงูเสียดฟ้า ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของธนาคาร
กลางยุโรป และตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี เมืองทางการเงิน พาท่านช้อปป้ิงสินค้าต่าง ๆ ใน
หา้งสรรพสินคา้ หรือ สินคา้แบรนดเ์นม นาฬิกา, กระเป๋าแบรนดด์งั  
น าท่านสู่มหาวิหารเซนตบ์าร์โธโลมิว (St. Bartholomew’s Cathedral) ชมมหาวิหารจากดา้น
นอก ที่มี รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก มีความสูง 95 เมตร เดิมทีเมื่อแรกสร้างเสร็จจัดเป็น
สถาปัตยกรรมที่สงูที่สดุในเมือง แต่เมื่อมหานครแฟรงคเ์ฟิรต์กลายเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีตึกสงูเสียดฟ้าเกิดขึน้มากมาย ดว้ยเหตนุีใ้นปัจจุบนัมหาวิหารเซนตบ์ารโ์ธโล
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มิวจึงไม่ไดติ้ดอนัดบัอาคารที่สงูที่สดุอีกต่อไป แต่ยงัคงมีความส าคญั เนื่องจากเป็นศนูยร์วมใจของ
ครสิตศาสนิกชน และยงัเป็นแลนดม์ารก์สะทอ้นประวติัศาสตรอ์นัส าคญัและยิ่งใหญ่ของเมือง  
ใหทุ้กท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บริเวณถนน Zeil Street สินคา้แบรนดเ์นม จดัแน่น จดัเต็มที่
ถนนแห่งนีเ้ลยทีเดียว ใครที่ชื่นชอบซือ้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมรบัรองว่าเจอเกือบทุกแบรนดท์ี่ตอ้งการซือ้ 
นอกจากสินคา้แบรนดเ์นมแลว้ ยงัมีแบรนดส์ตรีทรวมไปถึงสินคา้ของที่ระลึกของแต่ละรา้นที่ถูกน า

ออกมาจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเที่ยวซือ้สินคา้ที่มีคณุภาพอย่างแน่นอน  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่พักที ่Hotel Maritim Frankfurt หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 9 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – สะพานชารล์–ทโีอดอร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พกัผ่อนตามอธัยาศยัเพื่อเก็บสมัภาระ หรือ เลือกซือ้ของเพิ่มเติม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิรก์(Heidelberg) หรือที่คนเยอรมนัจะออกเสียงว่าไฮเดลแบรก์ ตวั
เมืองตัง้อยู่ฝ่ังริมแม่น า้เนคคาร(์Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิรก์ บนเชิงเขาเหนือตวัเมืองเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก ติดอันดับเมืองสวยน่าเที่ยวอันดับตน้ๆ และยังมีเขตเมืองเก่าที่กวา้งใหญ่
สวยงามกว่าเมืองใดในเยอรมนี เพราะไม่ถกูโดนถลม่ในช่วงสงคารมโลกครัง้ที่ 2 แมว้่าตวัปราสาทไฮ
เดลเบิรก์ จะมีรอ่งรอยของความเสียหายอยู่บา้งก็เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้ในยคุสงคราม 30 ปี และช่วง
สงครามชองบลัลงักก์บัพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1689 และ 1693 สถานที่ท่องเที่ยว

มีตั้งแต่จัตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม มหาวิหารใหญ่ ตึกรามบ้านช่องต่างยุคสะพานหินเก่าและ
มหาวิทยาลยัชื่อดงั สิ่งเหล่านีล้ว้นท าใหไ้ฮเดลเบิรก์ เป็นเมืองสวยงามที่ตอ้งมาสมัผสั  น าท่านชมวิว
สวยงามของเมืองและสะพานชารล์-ทโีอดอร ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Leonardo Heidelberg หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 10 แฟรงกเ์ฟิรต์ – กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.45 น. ออกเดินทางจากเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย(์TG) เที่ยวบินที่ 
TG921 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.40 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 11 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
เสาร-์เสาร ์ 02-12 ธันวาคม 65 189,999 189.999 29,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
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**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 20 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
 

อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
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1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมัดจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่
เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย 100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ ว
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เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวุิสยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั
ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินนัน้ ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบรษิัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพัก แบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  
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8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 
การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษทัเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 


