
 

 

 



 

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์มีสทิธ์ิ
ในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้ 

 

วันท่ีสอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เท่ียวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวกิ (ไอซ์แลนด์) - 
บอร์กาเนส 

 

00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954  
06.50 น. ถงึสนามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของศลุกากร

แล้ว น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่
แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิน้รนต่อสู้ของมนษุย์ชาติ ซึง่เป็นผลงานประติมา
กรชื่อดัง กสุตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสูเ่ขตใจกลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, 
พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, 
อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโค้ชน าคณะกลบัสูส่นามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล อีกครัง้  
13.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 
 

15.15 น. ถงึสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควนั) 
เนื่องจากควนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจากบ่อน า้ร้อน นอกจากนีย้งัมีต านานไวกิง้โบราณ ที่มี
หลกัฐานแสดงถงึการปกครองดินแดนแถบนีม้าก่อน จากนัน้ น าคณะออกเดินทางต่อสู่
เมืองบอร์กาเนส (Borgarnes) ซึง่ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของประเทศไอซ์แลนด์ 

(116 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันท่ีสาม บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคร์ิคจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - 

บอร์กาเนส 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูท่่าเรือบนคาบสมทุรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West Iceland มีอีกหนึง่

กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ ลอ่งเรือชมวาฬ กลา่วกนัว่าการชมวาฬในเขตนีท้่านอาจโชค
ดีได้พบกบั 5 ผู้ ย่ิงใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ในเขตภูมิภาคนีเ้ป็นที่นิยมของ
นกัท่องเที่ยวที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกบัวาฬแบบธรรมชาติมากที่สดุ วาฬสนี า้เงิน, วาฬ
สเปิร์ม หรือ วาฬหวัทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬฮมัแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ 
วาฬออร์กา ที่อาศยัอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธ์ิใน  



 

 

กรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิ อากาศไม่เอือ้อ านวย 
การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตใน

การถ่ายภาพทิวทศัน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว ่ามี
น า้ตกและธารน า้รายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภูเขาลกูนีม้ีความสงู
ประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทัง้ปี  โดยเฉพาะ
ในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลมุไปด้วยหิมะสขีาว  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันท่ีส่ี บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคลิ - ซงิเควลลีร์ - น า้ตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแอง

การ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น า้พุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า 

หรือ Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์
หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ 
(Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก 
(UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนีม้ี
ความส าคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 930 
และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตัง้อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขา
กบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้
กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดก าเนิดด้าน
ประวติัศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทางหลาย
หมื่นกิโลเมตร แล้วไปชมน า้พรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) น า้พรุ้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของ
ค าว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น า้พุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึน้สงูกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 
นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึน้มาอย่างประณีต พลงังานที่อยู่ใต้หินเปลือก
โลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน า้พุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลง
ความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟ้าสง่ใช้ทัว่ประเทศ 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย ไปชมน า้ตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน า้ตกที่มีช่ือเสยีง

แห่งหนึง่ของประเทศและยงัจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดัให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลม
ทองค า” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน า้ตกแห่ง Gullfoss มาจากค าว่า 
Gull ที่แปลว่า ทองค า และ Foss ที่แปลว่า น า้ตก เมื่อรวมกนัหมายถงึ น า้ตกทองค า ถือ
เป็นหนึง่ในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติระดบัโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน า้แข็ง
และลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งล่างที่ความสงูกว่า 30 เมตร จากนัน้น าคณะเดินทางเข้าสู่
ที่พกั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจ ากดัในการรองรับนกัท่องเที่ยว ซึง่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเที่ยว 
 
 

www.hotelselfoss.is 



 

 

วันท่ีห้า เซลฟอสส์ - South Shore - น า้ตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวกิ - ขับสโนว์
โมบิลตะลุยธารน า้แขง็ - เคร์ิกยูแบยาร์กเลาสเทอร์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเร่ืองของ

การค้นพบพลงังานความร้อนใต้พิภพ ซึง่เป็นพลงังานที่ถูกน ามาใช้ทดแทนเชือ้เพลิง ท าให้
ประเทศแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนีพ้ลังงานดังกล่าวยังถูก
น ามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุ
สตัว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั และเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุ
อยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภูเขาไฟแห่งนีก่้อนให้เกิดการปิดน่านฟ้าทั่ว
ทวีปยโุรปเป็นระยะเวลาถงึ 6 วนั แวะถ่ายรูปกับน า้ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) 
มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสงู 62 
เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน า้ตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรก
ผา และหุบเหว จากนัน้ออกเดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik)  หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของ
ไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจดัอนัดบัชายหาดที่สวยที่สดุในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มี
ฝนตกมากที่สดุในไอซ์แลนด์ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย จากนัน้น าท่านพบกบัประสบการณ์ใหม่กับค าเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ 

หากท่านยงัไม่ได้เก็บเก่ียวประสบการณ์จากธารน า้แข็ง” ด้วยการขับรถสโนว์โมบิลตะลยุไป
ในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สงูที่สดุของโลก มีความกว้างใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของธารน า้แข็งทัง้หมดในไอซ์แลนด์ พืน้ที่กว่า 595 ตารางกิโลเมตร ตะลยุไปในทุ่ง
น า้แข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, 
รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)  
จากนัน้เดินทางสู่เมืองเคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ระหว่าง
ทางชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้า ๆ ท าให้เกิดแนวแตก
เป็นเสาเหลีย่ม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัน่าทึ่ง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันท่ีหก โจกุลซาร์ลอน - ธารน า้แขง็แห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ า้คริสตัล - 

เคร์ิกยูแบยาร์กเลาสเทอร์ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แข็ง ที่รู้จักกันเป็น

อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มี
ขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาด
ความหนามากที่สดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารน า้แข็งที่มาก
ขึน้ ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจุบันโจกุลซาร์ลอนมีพืน้ที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลกึ
ของน า้ในทะเลสาบถงึ 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกบัการ ชมภูเขาน า้แข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ 
เรียงรายโผลพ้่นพืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสนัสวยงามที่มีอยู่ เพียง
ไม่ก่ีแห่งในโลก  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.hotellaki.is/


 

 

บ่าย น าท่านชมถ า้คริสตัล (Crystal Cave) เป็นถ า้ในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน า้แข็ง สวี
นาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ า้แห่งนีม้ีปากถ า้ที่เป็นปล่องน า้แข็งสูง
ประมาณ 22 ฟตุ แต่เนื่องจากสภาพอณุหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลีย่นแปลงบ่อย รูปแบบของ
ถ า้น า้แข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การเข้าไปชมความ
งดงามของถ า้น า้แข็ง จงึสามารถท าได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ า้แห่งนี ้
ก็คือ ผนังน า้แข็งคือก้อนน า้แข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้
ภายใต้ผนงัถ า้ ให้ความรู้สกึเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงใน
โลกนี ้(ขอสงวนสทิธ์ิเด็กอายตุ ่ากว่า 10 ปี ในการเข้าชมถ า้คริสตัล เนื่องจากเป็นข้อก าหนด
ในการเข้าชมของถ า้คริสตลั) แล้วเดินทางกลบัสูเ่มืองเคิร์กยแูบยาร์กเลาสเทอร์   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันท่ีเจด็ เคร์ิกยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีด า - เรคยาวกิ   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีด า ซึง่เกิดจากการสกึกร่อน

ของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอคันีที่พบได้โดยทัว่ไป เกิดจากการเย็นตวัของ
ลาวาอย่างรวดเร็วบนพืน้ผิวโลก 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย ออกเดินทางต่อสูก่รุงเรคยาวิก (หรืออ่าวแห่งควนั) เนื่องจากควนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจาก

บ่อน า้ร้อน นอกจากนีย้ังมีต านานไวกิง้โบราณ ที่มีหลกัฐานแสดงถงึการปกครองดินแดน
แถบนีม้าก่อน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.islandshotel.is 
วันท่ีแปด เท่ียวชมเมืองเรคยาวกิ - อาบน า้แร่บลูลากูน  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมสูก่รุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต์ที่สงูที่สดุในไอซ์แลนด์ เป็นจดุที่สงูอีกจดุหนึง่ของเมืองที่เมื่อขึน้ไปด้านบนจะ
มองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีม้ีความส าคญัในฐานะที่เป็นศาสน
สถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์สถาปนิกกดุโยน (Guðjón Samúelsson) เป็น
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตัง้แต่ปีเร่ิม
สร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึง่สถานที่ในประวติัศาสตร์คือ 
Hofdi House บ้านที่มีเร่ืองราวในประวัติศาสตร์ชาติอนัน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจดั
เลีย้งผู้น า 2 ประเทศมหาอ านาจผู้ ย่ิงใหญ่ในการยติุสงครามเย็น  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเข้าสูบ่่อน า้แร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดบัโลก บลลูากนู หรือทะเลสาบสฟ้ีา สถานที่

ท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพระดบัโลกและโด่งดังที่สดุของไอซ์แลนด์ นกัท่องเที่ยวกว่า 95% ต่าง
ไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานที่แห่งนี ้ เชิญท่าน อาบน า้แร่ธรรมชาติ เพื่อการบ ารุง
ผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผ่อนอย่างแท้จริง  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.hotellaki.is/
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 น าคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 

www.parkinn.com 

วันท่ีเก้า สนามบินเคฟลาวกิ - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
05.30 น. เช็คเอ๊าท์แล้วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก (บริการอาหารเช้าแบบกล่อง) Breakfast Box 
07.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air   
11.20 น. คณะเดินทางกลบัถงึสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อรอต่อเคร่ือง  
13.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955  
วันท่ีสิบ เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
06.20 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม  
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้)  

ข้อมูลเพ่ิมเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล  

โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ด้วย มักจะพบเห็นได้ทัว่ไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. 
โดยจะเห็นได้ชดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหว่าง 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 

4-13 ธันวาคม 2561 162,000.- 146,000.- 130,000.- 25,000.- 20,000.- -28,000.- 
-21,000.- 

25 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 168,000.- 152,000.- 135,000.- 25,000.- 20,000.- -31,000.- 
-23,000.- 28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 

ค่าทวัร์รวม : 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าโรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง

ห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขต
แลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการ

สญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้
น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ 
โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

http://www.parkinn.com/


 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 
 

 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพักค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและ
เชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์
และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึ่งเงินมัดจ าดังกล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่
เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังต่อไปนี ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกับผู้
ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 

 
 หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้ทัน

ตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ 
NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้หมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทาง
สถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ



 

 

จ าเป็นสดุวิสยัดังนี ้การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกันเพิ่มเติมแบบ  OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 
100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่  22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 
ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผู้

พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 
หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าว
ได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชม



 

 

สถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่ สามารถเข้าชมสถานที่
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียด
สถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

 ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยัด / 
Economy Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่ม
เป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง 45 
เซนติเมตร (18 นิว้) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x สงู 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้)  

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อันเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสญู
หายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเร่ือง
การสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 - 30 วันท าการ 
(ลกูค้าทกุท่านต้องมาโชว์ตวัเพื่อท าการสแกนลายนิว้มือที่ VFS เดนมาร์ก) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้น แต่หาไม่เจอ ต้องไปคัดส าเนาที่
ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 
2 รูป  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติูบัตร ใน
กรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา ไม่เกิน 1  เดือน    

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันที่ย่ืนค าร้อง
ขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวี



 

 

 

 

 

ซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองจากธนาคารรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย และท่านที่อายเุกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องใช้บัญชีส่วนตัวย่ืนเอกสาร
ด้วย / ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปย่ืน

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 


