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ICELAND – FRANCE 10 DAYS

19 ก.ค. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์ เวย์)
21.00 น.

หมายเหตุ

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั ้นเชิญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริษัทได้ เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตั๋วเครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน , การล่าช้ าของสายการบิน , การพลาดเที่ยวบิ น
(ขึ ้นเครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิ เสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ศุกร์

20 ก.ค. 62 กรุงออสโล (นอร์ เวย์ ) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์ แลนด์ )

เสาร์

11.00 น.
12.00 น.

Thai

00.55 น.
07.25 น.

ออกเดินทางสูก่ รุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954
ถึง สนามบิ น การ์ ดเดอมูน กรุ ง ออสโล ผ่ า นการตรวจคนเข้ า เมื อ งและการตรวจของ
ศุ ล กากรแล้ ว น าท่ า นเที่ ย วชมกรุ ง ออสโล ผ่ า นไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปั ตยกรรมอัน เก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้ างในปี 1648 แล้ วไปชมอุทยานฟร็ อ ก
เนอร์ ที่ มี ป ระติ ม ากรรมที่ แ สดงถึง ความเป็ น อยู่สภาพชี วิ ต และการดิ น้ รนต่ อ สู้ข อง
มนุษ ย์ ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติม ากรชื่อ ดัง กุสตาฟวิ เกอแลนด์ แล้ ว กลับ เข้ า สู่เขตใจ
กลางเมือง ชมทาเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง , อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุ
กว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธี ยเตอร์ , อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่ง
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร รถโค้ ชนาคณะกลับสูส่ นามบินการ์ ดเดอมูน กรุ งออสโล อีกครัง้
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15.50 น.
16.30 น.
17.00 น.

19.00 น.

ออกเดินทางสูก่ รุ งเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์ แลนด์แอร์
(ใช้ เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน)
เนื่องจากควันไอน ้าที่พวยพุ่งขึ ้นมาจากบ่อน ้าร้ อน นอกจากนี ้ยังมีตานานไวกิ ้งโบราณ ที่
มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี ้มาก่อน
นาท่านเที่ยวชมสูก่ รุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮลั ล์กรี มสคิร์คยา (Hallgrí mskirkja) โบสถ์ ทาง
ศาสนาคริสต์ที่สงู ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สงู อีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ น้ ไปด้ านบน
จะมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์ นี ้มีความสาคัญในฐานะที่เป็ น
ศาสนสถาน เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson)
เป็ น ผู้อ อกแบบสถาปั ตยกรรมแนวอิม เพรสชั่น นิ สท์ รวมเวลาการก่ อสร้ าง 38 ปี คื อ
ตั ้งแต่ ปี เริ่ ม สร้ างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้ ว เสร็ จ ในปี ค.ศ.1986 อี กหนึ่ง สถานที่ ใ น
ประวัติศาสตร์ คือ Hofdi House บ้ านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ชาติอันน่าสนใจ เคย
ใช้ เป็ นที่รับรองและจัดเลี ้ยงผู้นา 2 ประเทศมหาอานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

21 ก.ค. 62 เรคยาวิ ก - เมื อ งโอลาร์ ฟวิ ค - ล่ องเรื อ ชมวาฬ - เคิ ร์ คจู เ ฟล
สัญลักษณ์ แห่ งไอซ์ แลนด์ - บอร์ กาเนส
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโอลาร์ ฟวิค เป็ นหมู่บ้านชาวประมงบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส
ทางตะวัน ตกของไอซ์ แ ลนด์ เป็ นหนึ่ง ในเมือ งที่มี การค้ า ขายทางเรื อที่ ใหญ่ ที่สุดของ
ประเทศไอซ์ แ ลนด์ แ ละยั ง เป็ น เมื อ งแรกที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตท าการค้ าจากกษั ต ริ ย์
เดนมาร์ คตั ้งแต่ศตวรรษที่ 17
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่ท่าเรื อเมืองโอลาร์ ฟวิค บนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West
Iceland มีอี กหนึ่ง กิจกรรมที่ ไม่ควรพลาดคื อการ ล่องเรื อ ชมวาฬ กล่า วกัน ว่า การชม
วาฬในเขตนี ้ท่านอาจโชคดีได้ พบกับ 5 ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งท้ องทะเล (Big 5 of the Sea) ใน
เขตภูมิภาคนี ้เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะได้ มีโอกาสใกล้ ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติ
มากที่สดุ วาฬสีน ้าเงิน, วาฬสเปิ ร์ม หรือ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค์ , วาฬหลังค่อม หรื อ วาฬ
ฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรื อ วาฬออร์ กา ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรื อมีชุดกัน
หนาวให้ ยื ม และขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นกรณี ท่ ี บริ ษั ท เรื อ ยกเลิ ก ให้ บริ การ อั น
เนื่ องมาจากสภาพภู มิ อ ากาศไม่ เอื อ้ อ านวย การล่ องเรื อ ชมวาฬใช้ เวลา
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
นาคณะเดินทางสูเ่ คิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมต
ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของไอซ์ แลนด์ ในมุมมองยอดเขารู ปกรวย
คว่ามีน ้าตกและธารน ้ารายรอบ เป็ นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์ แลนด์ ภูเขาลูกนี ้มี
ความสูงประมาณ
463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดทั ้งปี โดยเฉพาะในหน้ าหนาว ที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้ วย
หิมะสีขาว
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HARMAR หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

22 ก.ค. 62 บอร์ กาเนส - เรย์ คอร์ ท - โกลเด้ นเซอร์ เคิล - ซิงเควลลีร์ - นา้ ตกกูลล์
ฟอสส์ (ไนแองการ่ าแห่ งไอซ์ แลนด์ ) – นา้ พุร้อนเกย์ ซีร์
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
จากนั น้ น าท่ า นเดิ น ทางสู่เ มื อ งเรย์ ค อล์ ท เพื่ อ ชมบ่ อ น า้ พุ ร้ อนเดลดาร์ ตุ ง กู เ วอร์
(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณ
ุ หภูมิน ้าสูงที่สดุ ถึง 97 องศาเซลเซียส เป็ น
บ่อน ้าพุร้อนที่ใหญ่ที่สดุ แล้ วไปชมความสวยงามของน ้าตกเฮินฟอซซ่ า ไอซ์ แลนด์ เป็ น
ประเทศที่มีน ้าตกสวยหลายแห่ง ซึง่ เป็ นน ้าตกสาขาหนึง่ ของน ้าตกใหญ่ ที่ก่อกาเนิดจาก
แหล่งลาธาร และแม่น ้าสายต่าง ๆ เป็ นระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาที่เกิดจาก
ภูเขาไฟที่ อยู่ภายใต้ ธ ารน ้าแข็ง แลงโจกุล Langjökull ธารน ้าแข็ง ที่ใ หญ่ เป็ นอันดับ 2
ของประเทศ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้ นทางวงกลมทองคา
หรื อ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้ าตัดกับ ทุ่งลาวา มี ฝูงแกะ, วัว และม้ า
ไอซ์ แลนด์ หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ของชาติ คือ ซิ ง

(116 ก.ม.)

Local
www.islandshotel.is

อาทิตย์
Buffet

Local

Local
www.icelandairhotels.com

จันทร์
Buffet

Local
(144 ก.ม.)
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19.00 น.

เควลลี ร์ (Þingvellir) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ห่ ง แรกของไอซ์ แ ลนด์ และมรดกโลกของ
องค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็ นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริ กาเหนือ
สถานที่ แห่ ง นี ้มี ความสาคัญในฐานะเป็ นสภาแห่ งแรกของไอซ์ แ ลนด์ โดยรัฐ สภาได้
ก่อตั ้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ.1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั ้งอยู่
ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ใกล้ กบั คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์
(Hengill) เป็ น จุดกาเนิดด้ านประวัติศาสตร์ แ ละด้ านธรณี วิทยาเพราะเป็ นจุดที่มี รอย
เลือ่ นของโลก เป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร
ไปชมน ้าตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นน ้าตกที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็ น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั ให้ อยู่ในเส้ นทาง
“วงกลมทองคา” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน ้าตกแห่ง Gullfoss มา
จากคาว่า Gull ที่แปลว่า ทองคา และ Foss ที่แปลว่า น ้าตก เมื่อรวมกันหมายถึง
น ้าตกทองคา ถือเป็ นหนึง่ ในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการ
ละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื ้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร
จากนั ้นนาคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
แล้ วไปชมน ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึง่ เป็ นที่มาของคาว่า กีย์
เซอร์ geyser ที่ใช้ กนั ทัว่ โลก น ้าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที
ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้ าบรรจงสร้ างขึ ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้ หินเปลือก
โลก ขับเคลือ่ นออกมาเป็ นน ้าพุร้อน ช่วยให้ อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้ แปลง
ความร้ อนให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ ทวั่ ประเทศ
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก LITLI GEYSIR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

23 ก.ค. 62 South Shore - นา้ ตกสโกการ์ ฟอสส์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดา –
ขับสโนว์ โมบิลตะลุยธารนา้ แข็ง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านท่องเที่ยวเส้ นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์ แลนด์ มีชื่อเสียงในเรื่ อง
ของการค้ นพบพลัง งานความร้ อนใต้ พิ ภ พ ซึ่ ง เป็ นพลัง งานที่ ถู กน ามาใช้ ทดแทน
เชื อ้ เพลิ ง ท าให้ ประเทศแห่ ง นี ไ้ ด้ รับ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น เมื อ งที่ ไ ร้ มลพิ ษ นอกจากนี ้
พลังงานดังกล่าวยังถูกนามาใช้ ในด้ านสาธารณูปโภคอีกด้ วยทัศนียภาพสองข้ างทาง
เว้ นระยะไปด้ วย ฟาร์ มปศุสตั ว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็ นฉากหลัง
และเป็ นภูเขาไฟที่ยงั มีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภูเขาไฟ
แห่งนี ก้ ่อนให้ เกิ ดการปิ ดน่า นฟ้า ทั่วทวี ปยุโ รปเป็ นระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรู ปกับ
น ้าตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร และน ้าตกอีกแห่งหนึ่ง
คือ สโกการ์ ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของ
น ้าตกที่เป็ นธรรมชาติ โอบล้ อมไปด้ วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั ้นออกเดินทางต่อสูห่ มู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ ของไอซ์แลนด์ ที่มี
รายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สดุ ในโลกเมื่อปี 1991 เป็ นหมู่บ้านที่มีฝนตก
มากที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีดา ซึง่ เกิดจากการสึกกร่อนของ
หินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็ นหินอัคนีที่พบได้ โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของ
ลาวาอย่างรวดเร็วบนพื ้นผิวโลก
จากนั น้ น าท่ า นพบกั บ ประสบการณ์ ใ หม่ กั บ ค าเปรี ยบเปรยที่ ว่ า “อย่ า เพิ่ ง ไปจาก
ไอซ์แลนด์ หากท่านยังไม่ได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน ้าแข็ง” ด้ วยการขับรถสโนว์
โมบิลตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สงู ที่สดุ ของโลก มี
ความกว้ างใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของธารน ้าแข็งทั ้งหมดในไอซ์แลนด์ พื ้นที่กว่า 595 ตาราง
กิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งกว้ างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว
,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้ าบู๊ท มีให้ บริ การ)
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL LAKI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
www.hotelgeysir.is

อังคาร
Buffet

Local

Local
www.hotellaki.is

รหัสทัวร์ : THD3-TG-IS-19-28JUL19
24 ก.ค. 62 โจกุลซาร์ ลอน – ธารนา้ แข็งแห่ งวัทนาโจกุล – เซลฟอส์ ส
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บ่าย
19.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูโ่ จกุลซาร์ ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง ที่ร้ ู จักกันเป็ น
อย่างดีว่าเป็ นทะเลสาบธารน ้าแข็งที่ใหญ่ ที่สดุ ในประเทศไอซ์ แลนด์ VATNAJOKULL
มีข นาด 8,300 ตารางกิ โ ลเมตร เท่ า กับ ธารน ้าแข็ง ทัง้ หมดในทวี ป ยุโ รปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากที่ สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธาร
น ้าแข็งที่มากขึ ้น ๆ ในทุก ๆ ปี ปั จจุบนั โจกุลซาร์ ลอนมีพื ้นที่กว้ างถึง 18 ตารางกิโลเมตร
โดยมีความลึกของน า้ ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับการ ชมภูเขาน ้าแข็ ง
(ไอซ์เบิร์ก) ก้ อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื ้นน ้าในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้ เกิด
สีสนั สวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั ้นนาคณะเดินทางสูเ่ มืองเซลฟอส์ส
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึง่ มีอยู่เพียงไม่กี่
แห่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเที่ยว

25 ก.ค. 62 เซลฟอส์ ส – คีร์ยซูริค - อาบนา้ แร่ บลูลากูน - เรคยาวิก

พุธ

Buffet

Local
Local
www.hotelselfoss.is

พฤหัสบดี

08.00 น.
09.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ คีร์ยซูริค (Krysuvik) เป็ นพื ้นที่ความร้ อนใต้ พิภพบนคาบสมุทร หรือมี
อีกชื่อหนึง่ ว่า Gunnuhver และน ้าพุร้อนใต้ ทะเลสาบ Kleifarvatn แผ่นเปลือกโลกใน
คาบสมุทรเรคยาเนส อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินไหว

12.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าสูบ่ ่อน ้าแร่ ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก บลูลากูน หรือทะเลสาบสีฟ้า
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สดุ ของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า
95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี ้ เชิญท่าน อาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อการ
บารุงผิวพรรณ
ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้ จริง

Local

19.00 น.

รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Thai
www.parkinn.com

26 ก.ค. 62 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - กรุ งปารีส (ฝรั่งเศส) ช้ อปปิ ้ ง
06.00 น.
07.45 น.
13.00 น.
14.00 น.

บ่าย

19.00 น.

เช็คเอ๊ าท์ แล้ วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก
ออกเดินทางสูก่ รุ งปารี ส โดยสายการบิน Iceland Air
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินกรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สิ นค้ า
ประเภท น า้ หอม, เครื่ องสาอางค์, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty
Free ที่คืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรื อแบรนด์ชนน
ั ้ าของฝรั่งเศสและ
อิตาลีในห้ างสรรพสินค้ าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ ด
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั CONCORDE MONTPARNASSE หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

27 ก.ค. 62 ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพ
08.00 น.
09.30 น.
13.40 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ น
ได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี กอ่ นการเช็คอิน
ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

Buffet

ศุกร์
Buffet
Chinese

Thai
www.hotel-montparnasse.com

เสาร์

Buffet

รหัสทัวร์ : THD3-TG-IS-19-28JUL19
28 ก.ค. 62 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

อาทิตย์

05.55 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั ้น)

PERIOD
19 – 28 ก.ค. 62
ค่าทัวร์ รวม :













ค่าทัวร์ ไม่รวม :






Tour Fare Child 4-11
Adults
With Bed
168,000.- 152,000.-

Child 4-6
No Bed
135,000.-

DBL
SGL USED

SGL
SUPP

27,500.-

22,500.-

NO TKT
ADL / CHD
-33,000.-26,000.-

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย
โดยเฉพาะในเขตแลปป์ แลนด์ ส่ว นใหญ่ จะไม่ มีเ ครื่ องปรับ อากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ า ยเมือ งพัก หากวัน
ดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ ก (เชงเก้ น)
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่อง น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้น
เครื่องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยก
ค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า
30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่ งท่ าน ภายใน 3 วันนั บจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของ
ท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
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การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริ การ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริ การ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ น้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริ การ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริ ง เพื่อการเตรียมการจัดนาเที่ ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงินค่าบริการ
ที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยว
ไม่ได้ ทั ้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตั ้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ อ งรอ REFUND ตามระบบของสายการบิ นเท่า นั ้น และหากท่ านไม่แ น่ใ จในวัน เดิ น ทางดัง กล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ ทางสายการบินปรับ ค่าธรรมเนียม ณ วั นที่ 21 พฤศจิกายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิ นใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ อ งการความสะดวกสบายและห้ อ งใหญ่ กว่า ท่ านสามารถจ่ ายเพิ่ ม เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
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สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ ปิ ดทาการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่ คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้
เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
กระเป๋ าและสัมภาระ (Luggage & Carry on Baggage)
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชั ้นประหยัด /
Economy Class Passenger) และสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนัก
เพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง
45 เซนติเมตร (18 นิ ้ว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x สูง 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว)
 ในบางรายการทั ว ร์ ที่ ต้อ งมี บิ น ด้ ว ยสายการบิ น ภายในประเทศ น า้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูก กาหนดให้ ต่ า กว่ า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโ รคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดิน ท่องเที่ ย วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อ กัน ท่ านและ
ครอบครั วต้ องให้ การดูแ ลสมาชิ กภายในครอบครัว ของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ น หมู่คณะ หัว หน้ า ทัว ร์ มี ความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ ก ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 - 30 วันทาการ
(ลูกค้ าทุกท่านต้ องมาโชว์ตวั เพื่อทาการสแกนลายนิ ้วมือที่ VFS เดนมาร์ ก)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้ นหรือประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้ น แต่หาไม่เจอ ต้ องไปคัด สาเนาที่
สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทั ้ง 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติบัตร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบัน , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา ไม่เกิน 1 เดือน
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คัดไว้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันที่ยื่นคาร้ องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ า
ออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจาก
ธนาคารรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย และท่านที่อายุเกิน 15 ปี บริ บูรณ์ ต้ องใช้ บัญชีส่วนตัวยื่นเอกสารด้ วย / ***สถานทูตไม่รับ
บัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่า การอาเภอหรื อเขต โดยมีน ายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง

รหัสทัวร์ : THD3-TG-IS-19-28JUL19
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิ เสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ้ง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

