
 

                           
 

 



 

                           
 

12 เม.ย.62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) ศุกร์ 
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

13 เม.ย.62 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เท่ียวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวกิ (ไอซ์แลนด์)  เสาร์ 
00.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954  
07.25 น. ถึงสนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของ

ศุลกากรแล้ว น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อก
เนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต  และการดิน้รนต่อสู้ของ
มนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟวิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสู่เขตใจ
กลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ
กว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่ง
เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโค้ชน าคณะกลบัสูส่นามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล อีกครัง้  
13.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 
 

14.40 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน) 
เนื่องจากควนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจากบ่อน า้ร้อน นอกจากนีย้งัมีต านานไวกิง้โบราณ ที่
มีหลกัฐานแสดงถงึการปกครองดินแดนแถบนีม้าก่อน  

(116 ก.ม.) 

15.00 น. น าท่านเที่ยวชมสูก่รุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮลัล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ที่สงูที่สดุในไอซ์แลนด์ เป็นจดุที่สงูอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึน้ไปด้านบน
จะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีม้ีความส าคัญในฐานะที่เป็น 
ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) 
เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือ
ตัง้แต่ปีเร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ใน
ประวติัศาสตร์คือ Hofdi House บ้านที่มีเร่ืองราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคย
ใช้เป็นที่รับรองและจดัเลีย้งผู้น า 2 ประเทศมหาอ านาจผู้ ย่ิงใหญ่ในการยติุสงครามเย็น  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.islandshotel.is 
14 เม.ย.62 เรคยาวิก  - เ มืองโอลาร์ฟวิค - ล่องเ รือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล 

สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส 
อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสูเ่มืองโอลาร์ฟวิค เป็นหมู่บ้านชาวประมงบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส 

ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการค้าขายทางเรือที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไอซ์แลนด์และยังเป็นเมืองแรกที่ได้รับใบอนุญาตท าการค้าจากกษัตริย์            
เดนมาร์คตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 

 

http://www.parkinn.com/


 

                           
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโอลาร์ฟวิค บนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West 

Iceland มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรือชมวาฬ กล่าวกันว่าการชม
วาฬในเขตนีท้่านอาจโชคดีได้พบกับ 5 ผู้ ย่ิงใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ใน
เขตภูมิภาคนีเ้ป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติ
มากที่สดุ วาฬสนี า้เงิน, วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหวัทยุ, วาฬมิงค์, วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬ
ฮมัแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กา ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกัน
หนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีบริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อัน
เน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อ านวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง) 

 

 น าคณะเดินทางสูเ่คิร์คจเูฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมต
ในการถ่ายภาพทิวทศัน์ที่มีช่ือเสยีงมากที่สดุของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวย
คว ่ามีน า้ตกและธารน า้รายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภูเขาลกูนีม้ี
ความสงูประมาณ         463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในหน้าหนาว       ที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลมุไปด้วย
หิมะสขีาว 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั ICELANDAIR BORGARNES หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
15 เม.ย.62 บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคลิ - ซงิเควลลีร์ - น า้ตกกูลล์

ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – น า้พุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสง
เหนือ 

จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเรย์คอล์ท เพื่อชมบ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ 

(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณุหภูมิน า้สงูที่สดุถึง 97 องศาเซลเซียส เป็น
บ่อน า้พรุ้อนที่ใหญ่ที่สดุ แล้วไปชมความสวยงามของน า้ตกเฮินฟอซซ่า ไอซ์แลนด์เป็น
ประเทศที่มีน า้ตกสวยหลายแห่ง ซึง่เป็นน า้ตกสาขาหนึง่ของน า้ตกใหญ่ที่ก่อก าเนิดจาก
แหลง่ล าธาร และแม่น า้สายต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาที่เกิดจาก
ภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน า้แข็งแลงโจกุล Langjökull ธารน า้แข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของประเทศ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า 

หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้า
ไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิง
เควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกของ
องค์การยเูนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ 
สถานที่แห่งนีม้ีความส าคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้
ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถงึปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตัง้อยู่
ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สดุในไอซ์แลนด์ ใกล้กบัคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ 
(Hengill) เป็นจุดก าเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอย
เลือ่นของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร  

 
(144 ก.ม.) 

 

 ไปชมน า้ตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน า้ตกที่มี
ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดัให้อยู่ในเส้นทาง 
“วงกลมทองค า” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน า้ตกแห่ง Gullfoss มา
จากค าว่า Gull ที่แปลว่า ทองค า และ Foss ที่แปลว่า น า้ตก เมื่อรวมกนัหมายถึง 
น า้ตกทองค า ถือเป็นหนึง่ในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการ
ละลายของธารน า้แข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งล่างที่ความสงูกว่า 30 เมตร  



 

                           
 

จากนัน้น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
 แล้วไปชมน า้พรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) น า้พรุ้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึง่เป็นที่มาของค าว่า กีย์

เซอร์ geyser ที่ใช้กนัทัว่โลก น า้พรุ้อนที่นี่พวยพุ่งขึน้สงูกว่า 180 ฟตุ ทกุๆ 7-10 นาที 
ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึน้มาอย่างประณีต พลงังานที่อยู่ใต้หินเปลอืก
โลก ขบัเคลือ่นออกมาเป็นน า้พรุ้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลง
ความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟ้าสง่ใช้ทัว่ประเทศ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
21.00 น. หลังอาหารค ่า เร่ิมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ น าท่านเดินทางสู่บริเวณอุทยาน

แห่งชาติซิงเควลิร์ ส าหรับปรากฏการณ์แสงออโรราบนท้องฟ้าเหนือ อุทยาน
แห่งชาติซิงเควลลิร์นัน้ จะเกิดขึน้เหนือ หุบเขาซิงเควลลิร์ (Þingvellir Valley) 
ทะเลสาบซิงเควลลาวทัน์ ( Lake Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่
ที่สุดในไอซ์แลนด์ โดยทะเลสาบมีความลึกอยูท่ี่ 114 เมตร  

 น าคณะพกั HOTEL GEYSIR**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelgeysir.is  
16 เม.ย.62 South Shore - น า้ตกสโกการ์ฟอสส์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีด า – 

ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน า้แขง็ 
อังคาร 

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

ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกน ามาใช้ทดแทน
เชือ้เพลิง ท าให้ประเทศแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี ้
พลงังานดังกล่าวยังถูกน ามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทาง
เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสตัว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั 
และเป็นภูเขาไฟที่ยงัมีการปะทอุยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภูเขาไฟ
แห่งนีก่้อนให้เกิดการปิดน่านฟ้าทั่วทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรูปกับ
น า้ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอีกแห่งหนึ่ง
คือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสงู 62  เมตร ประทับใจกับความสวยงามของ
น า้ตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหบุเหว  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางต่อสูห่มู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเลก็ๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มี

รายชื่อในการจดัอนัดบัชายหาดที่สวยที่สดุในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตก
มากที่สดุในไอซ์แลนด์ ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีด า ซึง่เกิดจากการสกึกร่อนของ
หินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอคันีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตวัของ
ลาวาอย่างรวดเร็วบนพืน้ผิวโลก 

 
 จากนัน้น าท่านพบกับประสบการณ์ใหม่กับค าเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจาก

ไอซ์แลนด์ หากท่านยงัไม่ได้เก็บเก่ียวประสบการณ์จากธารน า้แข็ง” ด้วยการขับรถสโนว์
โมบิลตะลยุไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สงูที่สดุของโลก มี
ความกว้างใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธารน า้แข็งทัง้หมดในไอซ์แลนด์ พืน้ที่กว่า 595 ตาราง
กิโลเมตร ตะลยุไปในทุ่งน า้แข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว
,หมวกกันน็อก, ถงุมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
17 เม.ย.62 โจกุลซาร์ลอน – ธารน า้แข็งแห่งวัทนาโจกุล – น่ังรถ Super Jeep 

ตะลุยธารน า้แขง็ – เซลฟอส์ส – ล่าแสงเหนือ 
พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.hotellaki.is/


 

                           
 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูโ่จกลุซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แข็ง ที่รู้จักกันเป็น
อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL 
มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธาร
น า้แข็งที่มากขึน้ ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจบุนัโจกลุซาร์ลอนมีพืน้ที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลึกของน า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกับการ ชมภูเขาน า้แข็ง 
(ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผลพ้่นพืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิด
สสีนัสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก   

 น าคณะนัง่รถ Super Jeep เพื่อชมบรรยากาศและความสวยงามไปบนธารน า้แข็งสีฟ้า 
ล้อมรอบไปด้วยภูเขาน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุ น าท่านออกไปในฝ่ังตะวันออกเฉียงใต้ของธาร
น า้แข็ง VATNAJOKULL ต่ืนตาต่ืนใจกับทิวทัศน์ของหุบเขาน า้แข็ง Sultartungugil, 
Skálafellsjökull และยาวไปถึง Glacier Valley Kálfafellsdalur ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
ภาพยนตร์เช่น Batman Begins และ Life of Walter Mitty และ Game of Thrones  
ตะลยุไปในทุ่งน า้แข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 3-4 ชัว่โมง  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัจากนัน้น าคณะเดินทางสูเ่มืองเซลฟอส์ส   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 หลงัอาหารค ่า เร่ิมปฏิบติัการล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์คเคสริ (Stokkseyri) เป็น

เมืองแหง่แรกท่ีเร่ิมล่าแสงเหนือ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสง
เหนือ 

 
 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจ ากดัในการรองรับนกัท่องเที่ยว ซึง่มีอยู่เพียงไม่ก่ี
แห่งอาจมีการเปลีย่นแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเที่ยว 

www.hotelselfoss.is 

18 เม.ย.62 เซลฟอส์ส – คีร์ยซูริค - อาบน า้แร่บลูลากูน - เรคยาวกิ  พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู ่คีร์ยซูริค (Krysuvik) เป็นพืน้ที่ความร้อนใต้พิภพบนคาบสมทุร หรือมี

อีกช่ือหนึง่ว่า Gunnuhver และน า้พรุ้อนใต้ทะเลสาบ Kleifarvatn แผ่นเปลอืกโลกใน
คาบสมทุรเรคยาเนส อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินไหว 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเข้าสูบ่่อน า้แร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดบัโลก บลลูากนู หรือทะเลสาบสฟ้ีา 

สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพระดบัโลกและโด่งดงัที่สดุของไอซ์แลนด์ นกัท่องเที่ยวกว่า 
95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี ้ เชิญท่าน อาบน า้แร่ธรรมชาติ เพื่อการ
บ ารุงผิวพรรณ         ผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.parkinn.com 

19 เม.ย.62 สนามบินเคฟลาวกิ - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 
06.00 น. เช็คเอ๊าท์แล้วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก  Buffet 
07.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air   
12.30 น. คณะเดินทางกลบัถงึสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อรอต่อเคร่ือง  

http://www.parkinn.com/


 

                           
 

14.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955  
20 เม.ย.62 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
06.15 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 
ในปี 2018 ท่ีผ่านมา เดือนเมษายนยังสามารถเหน็แสงเหนือได้ 

 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

 
12 - 20 เมษายน 2562 

 
153,000.- 138,000.- 123,000.- 16,000.- 12,000.- -32,000.- 

-24,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562  
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวัน
ดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียก
ค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 
 

 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต)  
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพักค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 



 

                           
 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จัก
และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึ่งเงินมัดจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก 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. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หัวหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  

ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  

ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  

ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงินค่าบริการ
ที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยว
ไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
2.1   ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2   ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3   ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

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

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 
 



 

                           
 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่  21 พฤศจิกายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั 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 คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 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 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่ มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 
หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

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

 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)  

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อัน

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 

ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนใน
เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
 
 
 



 

                           
 

 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้ สงูอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

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

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้น แต่หาไม่เจอ ต้องไปคัดส าเนาที่
ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติูบัตร 
ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา ไม่เกิน 1  เดือน    

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

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันที่ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจาก
ธนาคารรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย และท่านที่อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องใช้บัญชีส่วนตัวย่ืนเอกสารด้วย / ***สถานทูตไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

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

ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 


