
 

 



 

วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ  ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์มีสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้ 

 

วันที่สอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวกิ (ไอซ์แลนด์) - 
บอร์กาเนส 

 

00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG954  
06.50 น. ถึงสนามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของศลุกากร

แล้ว นําท่านเท่ียวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอัน
เก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมท่ี
แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิน้รนต่อสู้ของมนษุย์ชาติ ซึง่เป็นผลงานประติมา
กรช่ือดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล, 
พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, 
อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
12.00 น. หลงัอาหาร รถโค้ชนําคณะกลบัสูส่นามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล อีกครัง้  
13.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 
 

15.05 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควนั) 
เน่ืองจากควนัไอนํา้ท่ีพวยพุ่งขึน้มาจากบ่อนํา้ร้อน นอกจากนีย้งัมีตํานานไวกิง้โบราณ ท่ีมี
หลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนีม้าก่อน จากนัน้ นําคณะออกเดินทางต่อสู่
เมืองบอร์กาเนส (Borgarnes) ซึง่ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัตกของประเทศไอซ์แลนด์ 

(116 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local
 นําคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันที่สาม บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคร์ิคจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - 

บอร์กาเนส 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น. นําคณะเดินทางสู่ท่าเรือบนคาบสมทุรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West Iceland มีอีกหนึ่ง

กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดคือการ ลอ่งเรือชมวาฬ กลา่วกนัว่าการชมวาฬในเขตนีท้่านอาจโชค
ดีได้พบกบั 5 ผู้ ย่ิงใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ในเขตภมูิภาคนีเ้ป็นท่ีนิยมของ
นักท่องเท่ียวท่ีจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากท่ีสุด วาฬสีนํา้เงิน,   
วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหวัทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต 
หรือ วาฬออร์กา ท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวน
สิทธ์ิในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้



 

อาํนวยการล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
บา่ย นําคณะเดินทางสูเ่คิร์คจเูฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานท่ีโปรโมตใน

การถ่ายภาพทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของไอซ์แลนด์ ในมมุมองยอดเขารูปกรวยคว่ํามี
นํา้ตกและธารนํา้รายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภูเขาลกูนีมี้ความสงู
ประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะ
ในหน้าหนาวท่ีจะมองเหน็ภเูขา Kirkjufell ปกคลมุไปด้วยหิมะสีขาว  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local
 นําคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันที่ส่ี บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - นํา้ตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแอง

การ่าแห่งไอซ์แลนด์) - นํา้พุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น. นําท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคํา 

หรือ Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญ้าตดักบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ, ววัและม้าไอซ์แลนด์
หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานท่ีสําคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ 
(Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก 
(UNESCO) เป็นรอยเช่ือมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานท่ีแห่งนีมี้
ความสําคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตัง้เม่ือปี ค.ศ. 930 
และต่อเน่ืองมาจนถึงปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตัง้อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขา
กับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์   
ใกล้กับคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกําเนิด
ด้านประวตัิศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทาง
หลายหม่ืนกิโลเมตร แล้วไปชมนํา้พรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) นํา้พุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็น
ท่ีมาของคําว่า กีย์เซอร์ geyser ท่ีใช้กนัทัว่โลก นํา้พรุ้อนท่ีน่ีพวยพุ่งขึน้สงูกว่า 180 ฟตุ ทกุๆ 
7-10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึน้มาอย่างประณีต พลงังานท่ีอยู่ใต้หิน
เปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นนํา้พรุ้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้
แปลงความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟ้าสง่ใช้ทัว่ประเทศ 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
บา่ย ไปชมนํา้ตกกลูล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแหง่ไอซ์แลนด์ ถือเป็นนํา้ตกท่ีมีช่ือเสียง

แหง่หนึง่ของประเทศและยงัจดัวา่เป็น 1 ใน 3 ท่ีไอซ์แลนด์จดัให้อยูใ่นเส้นทาง “วงกลม
ทองคํา” ท่ีเม่ือผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาทอ่งเท่ียว ช่ือนํา้ตกแหง่ Gullfoss มาจากคําวา่ 
Gull ท่ีแปลวา่ ทองคํา และ Foss ท่ีแปลวา่ นํา้ตก เม่ือรวมกนัหมายถงึ นํา้ตกทองคํา ถือ
เป็นหนึง่ในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติระดบัโลก ท่ีเกิดจากการละลายของธารนํา้แข็ง
และลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งท่ีความสงูกวา่ 30 เมตร จากนัน้นําคณะเดินทางเข้าสู่
ท่ีพกั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local
 นําคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจํากดัในการรองรับนกัทอ่งเท่ียว ซึง่มีอยูเ่พียงไมก่ี่แหง่
อาจมีการเปล่ียนแปลงจากไปจากโปรแกรมการทอ่งเท่ียว 
 
 
 

www.hotelselfoss.is 



 

วันที่ห้า เซลฟอสส์ - South Shore - นํา้ตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์
โมบลิตะลุยธารนํา้แข็ง - เคร์ิกยูแบยาร์กเลาสเทอร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
08.00 น. นําท่านท่องเท่ียวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีช่ือเสียงในเร่ืองของ

การค้นพบพลงังานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลงังานท่ีถกูนํามาใช้ทดแทนเชือ้เพลิง ทําให้
ประเทศแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องให้เป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ นอกจากนีพ้ลงังานดงักล่าวยงัถูก
นํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทางเ ว้นระยะไปด้วย   
ฟาร์มปศสุตัว์ มีภเูขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั และเป็นภเูขาไฟท่ียงัมี
การปะทอุยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภูเขาไฟแห่งนีก่้อนให้เกิดการปิด
น่านฟ้าทั่วทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรูปกับนํา้ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ 
(Seljalansfoss)  มีความสูง  60 เมตร  และนํ า้ตก อีกแห่ งหนึ่ ง คือ  สโกกา ร์ฟอสส์ 
(Skogarfoss) มีความสงู 62 เมตร ประทบัใจกับความสวยงามของนํา้ตกท่ีเป็นธรรมชาติ 
โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหบุเหว จากนัน้ออกเดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik) 
หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ท่ีมีรายช่ือในการจดัอนัดบัชายหาดท่ีสวยท่ีสดุในโลก
เม่ือปี 1991 เป็นหมูบ้่านท่ีมีฝนตกมากท่ีสดุในไอซ์แลนด์ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
บา่ย จากนัน้นําท่านพบกบัประสบการณ์ใหม่กบัคําเปรียบเปรยท่ีว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ 

หากทา่นยงัไมไ่ด้เก็บเก่ียวประสบการณ์จากธารนํา้แข็ง” ด้วยการขบัรถสโนว์โมบิลตะลยุไป
ในทุง่นํา้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนท่ีอยูส่งูท่ีสดุของโลก มีความกว้างใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของธารนํา้แข็งทัง้หมดในไอซ์แลนด์ พืน้ท่ีกว่า 595 ตารางกิโลเมตร ตะลยุไปใน   
ทุ่งนํา้แข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชัว่โมง (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ,   
รองเ ท้า บู๊ท  มี ใ ห้บริการ )  จากนั น้ เดินทางสู่ เ มือง เ คิ ร์กยูแบยา ร์ก เลาสเทอ ร์ 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ระหวา่งทางชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างท่ีเกิดการ
เย็นลงอย่างช้า ๆ ทําให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหล่ียม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัน่า
ทึง่ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local
 นําคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันที่หก โจกุลซาร์ลอน - ธารนํา้แข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบร์ิก - ถํา้คริสตลั - 

เคร์ิกยูแบยาร์กเลาสเทอร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนํา้แข็ง ท่ีรู้จักกันเป็น

อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารนํา้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มี
ขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารนํา้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาด
ความหนามากท่ีสดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารนํา้แข็งท่ีมาก
ขึน้ ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจุบนัโจกุลซาร์ลอนมีพืน้ท่ีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึก
ของนํา้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกบัการ ชมภเูขานํา้แข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ 
เรียงรายโผลพ้่นพืน้นํา้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสนัสวยงามท่ีมีอยู่เพียง
ไมก่ี่แหง่ในโลก  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local



 

บา่ย นําท่านชมถํา้คริสตัล (Crystal Cave) เป็นถํา้ในทะเลสาบแช่แข็งท่ีเกิดจากธารนํา้แข็ง   
สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถํา้แห่งนีมี้ปากถํา้ท่ีเป็นปล่องนํา้แข็งสงู
ประมาณ 22 ฟตุ แตเ่น่ืองจากสภาพอณุหภมูิท่ีคอ่นข้างมีการเปล่ียนแปลงบ่อย รูปแบบของ
ถํา้นํา้แข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชมความ
งดงามของถํา้นํา้แข็ง จึงสามารถทําได้แค่ในช่วงฤดหูนาว ความความโดดเด่นของถํา้แห่งนี ้
ก็คือ ผนังนํา้แข็งคือก้อนนํา้แข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ท่ีสามารถมองเห็นได้
ภายใต้ผนงัถํา้ ให้ความรู้สกึเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงใน
โลกนี ้(ขอสงวนสิทธ์ิเด็กอายต่ํุากว่า 6 ปี ในการเข้าชมถํา้คริสตลั เน่ืองจากเป็นข้อกําหนด
ในการเข้าชมของถํา้คริสตลั) แล้วเดินทางกลบัสูเ่มืองเคิร์กยแูบยาร์กเลาสเทอร์   

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local
 นําคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันที่เจด็ เคร์ิกยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดาํ - เรคยาวิก
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น. นําคณะเดินทางสูก่รุงเรคยาวิก ระหวา่งทางแวะชมหาดทรายสีดํา ซึง่เกิดจากการสกึกร่อน

ของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอคันีท่ีพบได้โดยทัว่ไป เกิดจากการเยน็ตวัของ
ลาวาอยา่งรวดเร็วบนพืน้ผิวโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
บา่ย ออกเดินทางต่อสู่กรุงเรคยาวิก (หรืออ่าวแห่งควนั) เน่ืองจากควนัไอนํา้ท่ีพวยพุ่งขึน้มาจาก

บ่อนํา้ร้อน นอกจากนีย้งัมีตํานานไวกิง้โบราณท่ีมีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน
แถบนีม้าก่อน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai
 นําคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.islandshotel.is 
วันที่แปด เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบนํา้แร่บลูลากูน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น. นําท่านเท่ียวชมสู่กรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต์ท่ีสงูท่ีสดุในไอซ์แลนด์ เป็นจดุท่ีสงูอีกจดุหนึ่งของเมืองท่ีเม่ือขึน้ไปด้านบนจะ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีมี้ความสําคัญในฐานะท่ีเป็น   
ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) 
เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตัง้แต่ปี
เร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานท่ีในประวตัิศาสตร์
คือ Hofdi House บ้านท่ีมีเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ชาติอนัน่าสนใจ เคยใช้เป็นท่ีรับรอง
และจดัเลีย้งผู้ นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ ย่ิงใหญ่ในการยตุิสงครามเยน็  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย นําคณะเข้าสูบ่อ่นํา้แร่ร้อนและสปาท่ีโดง่ดงัระดบัโลก บลลูากนู หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ี

ทอ่งเท่ียวเพ่ือสขุภาพระดบัโลกและโดง่ดงัท่ีสดุของไอซ์แลนด์ นกัทอ่งเท่ียวกวา่ 95% ตา่ง
ไมพ่ลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้ เชิญทา่น อาบนํา้แร่ธรรมชาติ เพ่ือการบํารุง
ผิวพรรณ ผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพ่ือการพกัผอ่นอยา่งแท้จริง   

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local
 นําคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
 
 

www.parkinn.com 



 

วันที่เก้า สนามบนิเคฟลาวิก - สนามบนิออสโล - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ
05.30 น. เชค็เอ๊าท์แล้วคณะออกเดนิทางสู่สนามบนิเคฟลาวกิ (บริการอาหารเช้าแบบกล่อง) Breakfast Box 
07.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air   
11.30 น. คณะเดินทางกลบัถงึสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพ่ือรอตอ่เคร่ือง  
13.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG955  
วันที่สิบ เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ 
06.20 น. นําทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 

ข้อมูลเพิ่มเตมิปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุม่ประเทศท่ีอยุใ่นเขตอาร์กติก เซอร์เคิล 

โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ด้วย มกัจะพบเห็นได้ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นแสงท่ีมาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. 
โดยจะเหน็ได้ชดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยูใ่นระหวา่ง เดือนพฤศจกิายน-เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

18 –27 มกราคม 2562 
 

156,000.- 
 

 
141,000.- 

 

 
125,000.- 

 

 
23,000.- 

 

 
18,000.- 

 

-31,000.- 
-24,000.- 

15 – 24 กุมภาพันธ์ 2562  
152,000.- 

 

 
137,000.- 

 

 
122,000.- 

 

 
23,000.- 

 

 
18,000.- 

 

 
-24,000.- 
-19,000.- 1 – 10 มีนาคม 2562 

22 - 31 มีนาคม 2562 
คา่ทวัร์รวม : 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561  
 คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบใุนรายการ  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจอง

ห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขต
แลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เดนมาร์ก (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

 สําหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง นํา้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้
นํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ 
โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 
 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 

 
 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกัและ
เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจําดงักล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินสว่นท่ี
เหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 



 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้
ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการนําเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจากเงิน  
   คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจาก 
   นกัทอ่งเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
   2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
   2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
   2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีนํามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือ
ยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 
100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ
เป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 



 

 

 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / สําหรับผู้

พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะ
ทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดทําการ 
หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่ว
ได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานท่ีดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียด
สถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง นํา้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยัด / 
Economy Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้นํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนํา้หนกัเพิ่ม
เป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง 45 
เซนติเมตร (18 นิว้) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x สงู 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้)  

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสญู
หายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 

ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ีชดัเจนในเร่ือง
การสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
 
 
 



 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 - 30 วันทาํการ 
(ลกูค้าทกุทา่นต้องมาโชว์ตวัเพ่ือทําการสแกนลายนิว้มือท่ี VFS เดนมาร์ก) 

 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้น แต่หาไม่เจอ ต้องไปคัดสําเนาท่ี
สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 
2 รูป  

 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสตูิบตัร ใน
กรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดท่ีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา ไมเ่กิน 1  เดือน    

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัท่ีย่ืนคําร้องขอวีซ่า ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออก
ของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสูภ่มูิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองจากธนาคารรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย และท่านท่ีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องใช้บัญชีส่วนตัวย่ืนเอกสารด้วย / ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแส
รายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไปย่ืน

เร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไมมี่สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 


