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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัHน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที4ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวย
ความสะดวก 

 2 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิก 
00.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 

เที4ยวบินที4 TG950 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.20 ชั<วโมง บริการอาหารและเครื<องดื<ม
บนเครื<อง) 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (นําท่านเปลี<ยนเครื<องเพื<อเดินทางสู่
เมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์) 

13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ 
เที4ยวบินที4 FI205  

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาท้องถิ<นช้ากว่าประเทศไทย 7 
ชั<วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก(Reykjavik) เมืองหลวง
ของประเทศไอซ์แลนด์(Iceland) เป็นเมืองหลวงซึ4งตั Nงอยู่ใกล้กับขั Nวโลกเหนือมากที4สุด มีความ
สวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอื4นๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที4เพียบพร้อมด้วยความ
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บริสทุธิSทางธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลกูกวาดรูปทรงน่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคณุค่าที4ถกัทอ
ประวตัิศาสตร์เรื4องบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนนํ Nาแข็ง” 
(จากนัRนนําท่านเช็คอินเข้าสู่ที<พกั เพื<อให้ท่านได้เก็บสมัภาระ และพกัผ่อนอิริยาบถตามอธัยาศยั) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีi Hotel Grand, Reykjavik หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 3 เรคยาวิก-โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-อนุสาวรีย์ของเลฟร์-อีริกสัน-บ้านฮอฟดิ 
บอร์การ์เนส-คีร์กจเูฟล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านถ่ายภาพกบัโบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา(Hallgrímskirkja) โบสถ์คริสต์นิกายลเูธอรัน แลนด์
มาร์กสําคัญของเมืองเรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถ์แห่งนี Nได้จากเกือบทุกที4ในเมือง 
โบสถ์มีความสงู 74.5 เมตร ซึ4งสงูเป็นอนัดบั 4 ในประเทศไอซ์แลนด์ เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรส
ชั4นนิสท์  สถาปนิกผู้ออกแบบคือนายกุดโยน ซึ4งกว่าจะได้สร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวมระยะเวลา
การก่อสร้างทั Nงหมด 38 ปี บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน(Leifr 

Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื Nองหน้า ซึ4งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์
ชาติยุโรปคนแรกที4ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ4งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี N
สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื4องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด ์
จากนั Nนนําท่านชมสถานที4สําคัญอีกแห่งหนึ4งคือบ้านฮอฟดิ(Hofdi House) บ้านที4มีเรื4องราวใน
ประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที4รับรองและจัดเลี Nยง ผู้นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้
ยิ4งใหญ่ในการยุติสงครามเยน็ นําท่านชมด้านนอกรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง
ได้เวลาอันสมควร จากนั Nนนําท่านเดินทางสู่ ฝั4งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) นําท่าน
เดินทางสู่เมืองบอร์การ์เนส(Borgarnes) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชมคีร์กจูเฟล(Kirkjufell) หรือ “ภูเขาโบสถ์” เป็นภูเขาที4คล้ายกบัโบสถ์ หรือหมวกของแม่มด 
เป็นหนึ4งในสถานที4ที4ถูกถ่ายรูปมากที4สดุของไอซ์แลนด์ ตวัภูเขามีลกัษณะเป็นชั Nนๆ ต่างสีกนั เชื4อกนั
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ว่าฟอสซิลชั Nนล่างสดุเกิดตั Nงแต่ยุคนํ Nาแข็งนบัล้านปี ส่วนชั Nนบนซึ4งเป็นหินลาวาเกิดในช่วงที4ยุคนํ Nาแข็ง
เริ4มอุ่นขึ Nน คีร์กจูเฟลเป็นสถานที4ที4มีความงดงามตลอดทั Nงปี นักท่องเที4ยวนิยมมาที4นี4เพื4อถ่ายภาพ
สวยๆ 

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบอร์การ์เนส(Borgarnes) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักทีi Hotel B.59, Borgarnes หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 บอร์การ์เนส-เมืองเรย์คอล์ท-นํ Hาตกเฮินฟอซซ่า-นํ Hาพุร้อนเดลดาทุงกูเวล 
อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์-ชมรอยแตกเปลือกโลก-นํ Hาตกกุลล์ฟอสส์-ไกเซอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเรย์คอล์ท (Reykholt) นําท่านชม นํ Hาตกเฮินฟอซซ่า (Deildartunguhver 
Hot Spring) ซึ4งเป็นนํ Nาตกสาขาหนึ4งของนํ Nาตกใหญ่ที4ก่อกําเนิดจากเหล่าลําธารและแม่นํ Nาสายเล็ก
สายน้อยเป็นระยะทางกว่า 900 เมตรของทุ่งลาวาที4เกิดจากหนึ4งในภูเขาไฟที4อยู่ภายใต้ ธารนํ Nาแข็ง
แลงค์โจคูล (Langjokull) จากนั Nนนําท่านชมนํ Hาพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot 
Spring) บ่อนํ Nาพุร้อนใหญ่ที4สุดในไอซ์แลนด์ อุณหภูมินํ Nาสูงสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อนํ Nาพุ
ร้อนที4มีนํ Nาไหลเร็วที4สดุในยุโรป เร็วถึง 180 ลิตร/วินาที 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์(Thingvellir National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ
แห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ4งก่อตั Nงขึ Nนเมื4อปีค.ศ. 1928  ถูกขึ Nนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) 
ว่าให้เป็นสถานที4อนัเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยก
ของแผ่นดินทีiยิiงใหญ่ทีiสุดในโลก(The Mid-Atlantic Rift) แล้วยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถํ Nา ลํา
ธาร นํ Nาตกและทะเลสาบที4ใหญ่ที4สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที4กว้างขึ Nนในแต่ละปี 
เนื4องจากมีการเคลื4อนตัวแยกออกจากกนัอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่
ตั Nงแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงาม 
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จากนั Nนนําท่านชมความงามของนํ Hาตกกุลล์ฟอสส์(Gullfoss) หรือ “ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์” 
เป็นนํ Nาตกขนาดใหญ่และมีชื4อเสียงมากที4สุดแห่งหนึ4ง จุดเด่นของกุลล์ฟอสส์คือการไหลของนํ Nาตก
เป็นรูปทรงกรวยสามเหลี4ยมแปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองช่วง ก่อนจะตกลงสู่หุบเขาธาร
นํ Nาแข็งลึกเบื Nองล่าง จนเกิดกลุ่มละอองนํ Nาสีขาวคล้ายกลุ่มควันพุ่งขึ Nนมาจากหุบเขาลึกซึ4งเกิดจาก 
glacial floods ครั Nงรุนแรงในช่วงปลายยุคนํ Nาแข็ง นับเป็นอีกหนึ4งในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติ
ระดบัโลก ให้ท่านได้เก็บภาพอนัสวยงาม 

นําท่านชมไกเซอร์(Geysir) เป็นนํ Nาพุร้อนที4สูงที4สุดของไอซ์แลนด์ เวลาพอุอกมาบางครั Nงสูงถึง 80 
เมตร เมื4อนํ Nาพุหยุดการพบุริเวณนั Nนจะอบอวลไปด้วยไอนํ Nาดแูล้วเหมือนมีหมอกควนัปกคลุมอยู่ ไก
เซอร์ที4นี4ยังเป็นต้นตํารับของคําว่าไกเซอร์ที4ใช้เรียกนํ Nาพุลักษณะนี Nทั4วโลก นํ Nาพุร้อนไกเซอร์เป็น
ลักษณะทางธรณีวิทยาที4เกิดขึ Nนชั4วคราว โดยอายุของไกเซอร์จะมีอายุเพียงไม่กี4พันปีเท่านั Nน และ
สามารถพบไกเซอร์ได้เพียงไม่กี4แห่งในโลก ซึ4 งหนึ4งในนั Nนคือที4ประเทศไอซ์แลนด์  นับเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที4หาชมได้ยากชนิดหนึ4ง 
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จากนั Nนนําท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss) เมืองทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมือง
ที4มีประชากรอาศัยอยู่มากที4สุดแห่งหนึ4งในไอซ์แลนด์ตอนใต้ อีกทั Nงยังเป็นแหล่งการค้า และ
อตุสาหกรรมที4มีอยู่เพียงไม่กี4แห่งในประเทศนี N 

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



KEU131112-TG ICELAND-GERMANY 11D8N (Aurora Borealis) 

 5 เซลฟอส-นํ Hาตกเซลจาลันด์ฟอสส์-นํ Hาตกสโกกาฟอสส์-พิพิธภัณฑ์พื Hนบ้านสโกการ์ 
เมียร์ดาลส์โจกูล-เมืองสกาฟตาเฟล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชม นํ Hาตกเซลจาลันด์ฟอสส์(Seljalandfoss) นํ Nาตกที4มีชื4อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็น
นํ Nาตกที4สวยที4สดุแห่งหนึ4งของไอซ์แลนด์ เป็นส่วนหนึ4งของแม่นํ Nาเซลย่าลนัด์ซ่าซึ4งมีต้นกําเนิดอยู่ใต้
ธารนํ Nาแข็ง นํ Nาตกแห่งนี Nแม้จะค่อนข้างแคบแต่มีจุดเด่นอยู่ที4ความสูง และนักท่องเที4ยวสามารถเดิน
ลอดไปหลังม่านนํ Nาตกได้ เป็นการเที4ยวชมนํ Nาตกที4ให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหาต่างจากที4อื4นๆ 

จากนั Nนชม นํ Hาตกสโกกาฟอสส์(Skogafoss) คือแลนด์มาร์กที4สวยงามอีกแห่งหนึ4งของประเทศ
ไอซ์แลนด์ นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นนํ Nาตกที4มีชื4อเสียงที4สุดทางตอนใต้ของประเทศแล้ว ยังเป็น
นํ Nาตกที4สูงที4สุด โดยมีความสงูราว 62 เมตร และเป็นนํ Nาตกที4มีขนาดใหญ่เป็นอันดบั 5 ของประเทศ
ไอซ์แลนด์อีกด้วย สโกกาฟอสส์เป็นนํ Nาตกขนาดใหญ่ มีนํ Nาแรงและไอนํ Nาฟุ้งกระจายตลอดเวลา หาก
นักท่องเที4ยวมาถึงที4นี4ในช่วงเวลาที4มีแดดส่องมาทางนํ Nาตกจะสามารถเห็นรุ้งกินนํ Nาอยู่ด้านหน้า
นํ Nาตกได้อย่างชดัเจน บางครั Nงหากโชคดีอาจได้เห็นรุ้งกนินํ Nาสองชั Nน ซึ4งสวยงามและน่าประทบัใจมาก 
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์พื Hนบ้าน Skogar Folk Museum พิพิธภณัฑ์สโกการ์เปิดเมื4อวนัที4 1 ธันวาคม 
พ.ศ. 2492 เดิมทีตั Nงอยู่ในโรงเรียนภูมิภาคสโกการ์ พิพิธภณัฑ์แห่งนี Nก่อตั Nงขึ Nนจากความคิดริเริ4มของ
โทร์ดูร์ โทมัสซง ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ตั Nงแต่เริ4มก่อตั Nงจนกระทั4งเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2556 เมื4ออายุได้ 
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92 ปี ประกอบไปด้วย � ส่วน การประมง, การเกษตรกรรม, ของตกแต่งและงานฝีมือ, ประวตัิศาสตร์
ธรรมชาติ และ หอจดหมายเหต ุ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่เมียร์ดาลส์โจกูล(Myrdalsjokull) เพื4อนําท่านเก็บเกี4ยวประสบการณ์การท่องเที4ยว
บนธารนํ Nาแข็ง ด้วยการขบัขี4รถสโนว์โมบิลตะลยุไปในทุ่งนํ Nาแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดน
ที4อยู่สงูที4สดุของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอนัดบั 4 ที4มีพื Nนที4กว่า 596 ตารางกิโลเมตรตะลยุไปในทุ่ง



KEU131112-TG ICELAND-GERMANY 11D8N (Aurora Borealis) 
นํ Nาแข็งกว้างอย่างเต็มอิ4มตลอด 1 ชั4วโมง (คนัละ 2 ท่าน พร้อมอปุกรณ์ครบชุด: ชุดกนัความหนาว, 
หมวกกันน็อค, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์การนั4งรถซุปเปอร์จิ�ป ท่องเที4ยว
แบบเจาะลึกบริเวณทุ่งนํ Nาแข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั4วโมง เพื4อเก็บวิวทิวทศัน์ในส่วนที4รถส
โนว์โมบิลตะลยุไปไม่ถึง นําท่านเดินทางสู่ เมืองสกาฟตาเฟล (Skaftafell) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีi Hotel Foss, Skaftafell หรือเทียบเท่า 

 6 สกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน-เมืองวิก-หมู่บ้านวิก-เรย์นิสฟายาร่า-ชายหาดสีดํา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชมโจกุลซาร์ลอน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารนํ Nาแข็งอายุกว่า 1,000 ปีที4ใหญ่ที4สดุใน
ไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดบัสามของโลก ครอบคลุมพื Nนที4กว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ4งมีขนาด
เท่ากบัธารนํ Nาแข็งทั Nงหมดในทวีปยุโรปรวมกนั ที4นี4เคยเป็นสถานที4ถ่ายทําภาพยนตร์อนัโด่งดงัมาแล้ว
หลายเรื4อง นอกจากที4นกัท่องเที4ยวจะได้ตื4นตาตื4นใจกบัภาพของก้อนนํ Nาแข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมา
จํานวนมากที4ละลายลงมาจากภูเขานํ Nาแข็งด้านบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารนํ Nาแข็งขนาด
แปดพนักว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี N 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นําท่านเดินทางสู่หมู่ บ้านวิก(Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที4มีรายชื4อในการจัดอันดบั
ชายหาดที4สวยที4สดุในโลกเมื4อปี ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บ้านที4มีฝนตกมากที4สดุในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ใช่ชายหาดที4ดีที4สดุแต่ก็เป็นสถานที4น่ามหศัจรรย์ที4น่าไปชมเป็นอย่างยิ4ง นําท่านชมเรย์นิสฟายา
ร่า(Reynisfjara) เป็นหาดทรายดําที4มีชื4อเสียงที4สุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ4งในหาดที4มีชื4อเสียง
ที4สดุในโลก ทรายสีดําที4ชายหาดแห่งนี Nเป็นตะกอนเม็ดทรายสีดําที4เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา 
และแนวหินบะซอลต์ที4ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี Nมีความหนาแน่นและ
ทนทานต่อการแตกสลายผุพัง บริเวณนี Nเป็นบริเวณที4คลื4นพัดแรง จะพัดเอาวัตถุที4มีความหนาแน่น
น้อยกว่าออกไป วตัถุที4มีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพดัพาออกไปได้ช้าหรือยงัคงสะสมรวมตัวกัน
อยู่ จนกลายเป็นชายหาดที4มีทรายสีดํา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีi Hotel Icelandair, Vik หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
 

 7 เมืองวิก-บลูลากูน-อาบนํ Hาแร่ธรรมชาติ-เคฟลาวิก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านสู่ บลูลากูน(Blue Lagoon) หนึ4งในสถานที4ท่องเที4ยวที4มีชื4อเสียงที4สุดในไอซ์แลนด์ ที4มี
นักท่องเที4ยวมาเยือนถึงปีละกว่า 5 แสนคน เป็นบ่อนํ Nาร้อนสีฟ้าที4อดุมไปด้วยแร่ธาตนุานาชนิดจาก
ใต้ดิน แร่ธาตบุางชนิดนอกจากจะมีสรรพคณุในการบํารุงผิวพรรณแล้ว ยงัรักษาโรคผิวหนงับางชนิด
ได้ด้วย สามารถลงไปแช่ตัวในบ่อนํ Nาพุร้อนเพื4อความผ่อนคลายได้ ซึ4งอุณหภูมิของนํ Nาในบ่อเป็น
อณุหภูมิที4กําลงัพอเหมาะสําหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื Nอและเส้นเอ็น นํ Nาในบลลูากูนจะเปลี4ยนใหม่
อตัโนมตัิทุกๆ 48 ชั4วโมง (มีบริการผ้าเช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร์ และมีชุดว่ายนํRาให้เช่า สําหรับท่านที<
ไม่ได้เตรียมไปเอง) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านอาบนํ Nาแร่ธรรมชาติเพื4อการบํารุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกบัการ Straem & Sauna เพื4อการ
พกัผ่อนอย่างแท้จริง ได้เวลาอนัสมควรแกก่ารเดนิทางไปยงั เคฟลาวิก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีi Hotel Park Inn by Radisson หรือเทียบเท่าระดบั 4ดาว 
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 8 เคฟลาวิก-แฟรงก์เฟิร์ต-ช้อปปิHง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  ได้เวลาพอสมควรแล้วเดินทางไปยงัสนามบิน เพื4อนําท่านเดินทางไปยงัเมืองแฟรงก์เฟิร์ต 
��.�� น. ออกเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต โดยสายการบินไอซ์แลนด์ แอร์ เที4ยวบนิที4 FI520 
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองแฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt) มหานครศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่ง
ธุรกิจอนัเฟื4 องฟูของประเทศเยอรมนี จึงเป็นเมืองแห่งตึกสงูเสียดฟ้า ที4ตั Nงสํานกังานใหญ่ของธนาคาร
กลางยุโรป และตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี เมืองทางการเงิน พาท่านช้อปปิ Nงสินค้าต่าง ๆ ใน
ห้างสรรพสินค้า หรือ สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกา, กระเป๋าแบรนด์ดงั  
นําท่านสู่มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว (St. Bartholomew’s Cathedral) ชมมหาวิหารจากด้าน
นอก ที4มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก มีความสูง �� เมตร เดิมทีเมื4อแรกสร้างเสร็จจัดเป็น
สถาปัตยกรรมที4สงูที4สดุในเมือง แต่เมื4อมหานครแฟรงค์เฟิร์ตกลายเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีตึกสูงเสียดฟ้าเกิดขึ Nนมากมาย ด้วยเหตุนี Nในปัจจุบันมหาวิหารเซนต์บาร์โธโล
มิวจึงไม่ได้ติดอนัดับอาคารที4สงูที4สดุอีกต่อไป แต่ยงัคงมีความสําคญั เนื4องจากเป็นศนูย์รวมใจของ
คริสตศาสนิกชน และยงัเป็นแลนด์มาร์กสะท้อนประวตัิศาสตร์อนัสําคญัและยิ4งใหญ่ของเมือง  
ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ Nงตามอัธยาศัย บริเวณถนน Zeil Street สินค้าแบรนด์เนม จัดแน่น จัดเต็มที4
ถนนแห่งนี Nเลยทีเดียว ใครที4ชื4นชอบซื Nอเสื Nอผ้าแบรนด์เนมรับรองว่าเจอเกือบทุกแบรนด์ที4ต้องการซื Nอ 
นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีแบรนด์สตรีทรวมไปถึงสินค้าของที4ระลึกของแต่ละร้านที4ถูกนํา
ออกมาจําหน่ายให้กบันกัท่องเที4ยวซื Nอสินค้าที4มีคณุภาพอยา่งแน่นอน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีi พักทีi Hotel Maritim Frankfurt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 9 แฟรงก์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-สะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พกัผ่อนตามอธัยาศยัเพื4อเก็บสมัภาระ หรือ เลือกซื Nอของเพิ4มเติม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) หรือที4คนเยอรมันจะออกเสียงว่าไฮเดลแบร์ก ตัว
เมืองตั Nงอยู่ฝั4งริมแม่นํ Nาเนคคาร์(Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์ก บนเชิงเขาเหนือตวัเมืองเป็น
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สถานที4ท่องเที4ยวหลัก ติดอันดับเมืองสวยน่าเที4ยวอันดับต้นๆ และยังมีเขตเมืองเก่าที4กว้างใหญ่
สวยงามกว่าเมืองใดในเยอรมนี เพราะไม่ถูกโดนถล่มในช่วงสงคารมโลกครั Nงที4 2 แม้ว่าตวัปราสาทไฮ
เดลเบิร์ก จะมีร่องรอยของความเสียหายอยู่บ้างก็เป็นบาดแผลที4เกิดขึ Nนในยคุสงคราม 30 ปี และช่วง
สงครามชองบลัลงัก์กบัพระเจ้าหลยุส์ที4 14 แห่งฝรั4งเศสในปี ค.ศ. 1689 และ 1693 สถานที4ท่องเที4ยว
มีตั Nงแต่จัตุรัสกลางเมืองที4สวยงาม มหาวิหารใหญ่ ตึกรามบ้านช่องต่างยุคสะพานหินเก่าและ
มหาวิทยาลยัชื4อดงั สิ4งเหล่านี Nล้วนทําให้ไฮเดลเบิร์ก เป็นเมืองสวยงามที4ต้องมาสมัผสั นําท่านชมวิว
สวยงามของเมืองและสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีi Hotel Leonardo Heidelberg หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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 10 แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เพื4อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.45 น. ออกเดินทางจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์(TG) เที4ยวบินที4 
TG921 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.40 ชั<วโมง บริการอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<อง) 

 11 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

JJJJJJJJJ 

 

 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีiยว 
เสาร์-เสาร์ 02-12 ธันวาคม 65 189,999 189.999 29,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีiยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที4ยว เงื4อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทั Nงหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื4อประโยชน์ของท่านเอง และเพื4อความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื4อท่านจองทวัร์ และชําระเงินมดัจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื4อนไขหมาย
เหตทุี4บริษทัฯ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานี Nเป็นราคาทวัร์ตั Nงแต ่15 ท่านขึ Nนไป รับไม่เกิน 20 ท่าน** 
** หากตํ4ากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ4มเติม หรือทางบริษทัขอสงวนสิทธิSในการงดออกการเดินทาง ** เนื4องจากกฎ
การเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัให้เดก็อายุมากกว่า 7 ปีขึ Nนไปจะต้องนอนมีเตยีงเสริม บางโรงแรมเท่านั Nนที4มีห้อง 
3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนําว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สําหรับท่านที4พกัห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพกัขึ Nนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
 

อัตรานี Hรวม 
1.  ค่าตั�วเครื4องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเที4ยวตามรายการ 
3.  ค่าห้องพกัในโรงแรมที4ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารที4ระบุตามรายการ  
5.  ค่าเข้าชมสถานที4ทกุแห่งที4ระบุตามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที4ยวยุโรปแบบ Etats Schengen  
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7.  ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจําตวัหรือโรคร้ายแรงที4แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื4นๆเป็นไป
ตามเงื4อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

8.     ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื4อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม์) 
9.     ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยูโร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที4พกั 
11.     นํ Nาดื4มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่านํ Nาหนกักระเป๋า (นํ Hาหนัก 20 กิโลกรัม)  
 

อัตรานี Hไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทําหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ที4ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที4จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ4ม 7% ในกรณีที4ต้องการใบกํากบัภาษี  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื4นๆ เชน่ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินบิาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื4องดื4มสั4งพิเศษ 

5.  ค่าปรับสมัภาระที4เกนิกว่าที4สายการบินกําหนด  
6.  ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึ Nนอยูก่บัความพอใจของท่าน 

การจองและการชําระ 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที4นั4งจะยืนยันเมื4อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั Nน ส่วนที4

เหลือชําระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ชําระส่วนที4เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที4เดินทาง ที4มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื4อทําการจองคิวยื4นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อตัโนมตั ิ

3. เมื4อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัท ี
4. หากท่านที4ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที4 ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั Nง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิSไม่ รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที4เกิดขึ Nน 

5. การยื4นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั Nนตอนการยื4นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั Nงแบบหมู่คณะและ
ยื4น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื4อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที4 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทําการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั Nงหมดก่อนตามกําหนด             
เงื4อนไขการชําระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิSในการหกัค่าใช่จ่ายที4เกิดขึ Nนจริงเท่านั Nน 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาหนดการออกตั�วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิSในการไม่คืนเงินค่ามดัจําทั Nงหมด  

8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นั4งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที4ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั4วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
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สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื4องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทั Nงหมด 

 

เงืiอนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจํา 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายทีiเกิดขึ Hนจริงค่ามัดจําตั�วเครืiองบิน/
ค่ามดัจําโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจํา 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีiเกิดขึ Hนจริงค่ามัดจําตั�วเครืiองบิน/
ค่ามัดจําโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใช้จ่าย100%ของราคาทวัร์ 
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื4องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที4หกัค่าใช้จ่าย 100%  
- กรณียื4นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมัดจํามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิSในการหกัค่าบริการค่ายื4นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที4เกิดขึ Nนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั�ว
เครื4องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิSในการหกัเก็บ ค่าใช้จ่ายที4เกิดขึ Nนแล้วกบัท่านเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุสําคัญเพิiมเติม  
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิSที4จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณทีี4เกิดจากเหตวิุสยั อาท ิการล่าช้าของ

สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภูเขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที4ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิSในการเปลี4ยนแปลงรายการท่องเที4ยวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที4ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั Nงนี Nทาง
บริษทัจะคํานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสําคญั  

3.  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที4ยวอนัมีสาเหตมุาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณ ี 

4.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิSที4จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที4กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั Nงในกรณีที4ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํ Nาเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ4ง หรือ เนื4องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิSในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที4ตั Nงครรภ์, เด็กอายุตํ4ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที4นั4งวิล

แชร์หรือ บุคคลที4ไม่สามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทัฯเพื4อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทัวร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เนื4องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
สําคญั 
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8. ห้าม! นําเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ที4มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
 

ตั�วเครืiองบินและทีiนัi งบนเครืiอง 
1.  ตั�วเครื4องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื4อนวนัเดินทางกลบั

ท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ได้สํารองที4นั4งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตั�วเครื4องบินเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไม่ว่าจะด้วย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิSการเรียกเก็บค่ามดัจําตั�วเครื4องบินซึ4งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตั�วเครื4องบินไปแล้ว (กรณีตั�ว Refund)ผู้เดินทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที4ได้จะขึ Nนอยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินนั Nน ๆ เป็นผู้กําหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิSในการเก็บเงินเพิ4มเติมในกรณีที4สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ Nามันเพิ4มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที4นั4งบนเครื4องบินของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ4งทางบริษทัไม่สามารถเข้า

ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้ว่าท่านจะได้ที4นั4งตามที4ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที4จะออกตั�วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั�วเองกรุณาแจ้งบริษทัเพื4อขอคํายืนยนัว่าทวัร์นั Nน
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนั Nนทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยที4เกิดขึ Nน  

7. ที4นั4ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ Nนกบัข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด  
8. ท่านที4ใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตั�วท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9.  นํ Nาหนกักระเป๋าสมัภาระที4โหลดหรือถือขึ Nนเครื4องสายการบินเป็นผู้กําหนดหากท่านมีนํ Nาหนกัเกินกว่ากําหนด

ท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั Nนเอง 
10.  ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้โดยสาร  
 

โรงแรมทีiพัก 
1. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิSในการปรับเปลี4ยนโรงแรม ในกรณีที4บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที4ทางบริษัทการันตีว่าได้พกัแน่นอน)  
2. เนื4องจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ Nนไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านั Nนที4มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนําว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า  
3. สําหรับท่านที4พกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึ Nนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เนื4องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทําให้ห้องพกั แบบห้องเดี4ยว (Single) 

และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยูค่นละชั Nน  

5. กรณีที4มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ Nนมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครั Nงต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิSในการปรับเปลี4ยนหรือย้ายเมืองเพื4อให้เกิดความ
เหมาะสม  
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6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที4เป็นห้องเดี4ยว

อาจเป็นห้องที4มีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบนํ Nาซึ4งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั Nนๆและแต่ละ

ห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื4องปรับอากาศเนื4องจากอยูใ่นแถบที4มีอณุหภูมิตํ4าเครื4องปรับอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรู้อนเท่านั Nน  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั Nงอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา

สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  
 

การยืiนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิSของสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี4ยวข้องใดๆทั Nงสิ Nนทั Nงนี Nบริษทัเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั Nน เงินค่าสมคัรยื4นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื4นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทั Nงสิ Nน และทางสถานทูตมีสิทธิSที4จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณ ี

2.  กรณีที4ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื4องจากผู้เดินทางท่านอื4นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิSในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื4นให้กบัท่าน เนื4องจากเป็นค่าใช้จ่ายที4เกิดขึ Nน
โดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ  

3. สําหรับท่านที4พํานักอาศัย ศึกษา หรือ ทํางานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื4นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที4ท่านพํานกัอาศยัอยู ่

4. ท่านที4มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษทัเพื4อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้ 

 


