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

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

 

วันที่สอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)  เสาร์ 
00.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG954  
07.25 น. ถึงสนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของ

ศุลกากรแล้ว น าท่าน เท่ียวชมกรุงออสโล  ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อก
เนอร์ ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิน้รนต่อสู้ ของ
มนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรช่ือดังกุสตาฟวิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจ
กลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั,  อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ
กว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่ง
เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโค้ชน าคณะกลบัสู่สนามบนิการ์ดเดอมนู กรุงออสโล อีกครัง้  
13.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบนิไอซ์แลนด์แอร์  

(ใช้เวลาในการบนิประมาณ 3 ชัว่โมง) 
 

14.40 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควนั) 
เน่ืองจากควนัไอน า้ท่ีพวยพุง่ขึน้มาจากบอ่น า้ร้อน นอกจากนีย้งัมีต านานไวกิง้โบราณ ท่ี
มีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดนิแดนแถบนีม้าก่อน  

(116 ก.ม.) 

15.00 น. น าท่านเท่ียวชมสูก่รุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮลัล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrí mskirkja) โบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ท่ีสงูท่ีสดุในไอซ์แลนด์ เป็นจดุท่ีสงูอีกจดุหนึ่งของเมืองท่ีเม่ือขึน้ไปด้านบน
จะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีมี้ความส าคัญในฐานะท่ีเป็น 
ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์สถาปนิกกดุโยน (Guðjón Samúelsson) 
เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือ
ตัง้แต่ปีเร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานท่ีใน
ประวตัศิาสตร์คือ Hofdi House บ้านท่ีมีเร่ืองราวในประวตัศิาสตร์ชาตอินัน่าสนใจ เคย
ใช้เป็นท่ีรับรองและจดัเลีย้งผู้น า 2 ประเทศมหาอ านาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยตุสิงครามเย็น  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.islandshotel.is 
วันที่สาม เรคยาวิก - เมื องโอลาร์ฟวิค  - ล่องเรือชมวาฬ - เคิ ร์คจู เฟล 

สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส 
อาทิตย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสูเ่มืองโอลาร์ฟวคิ เป็นหมูบ้่านชาวประมงบนคาบสมทุรสแนเฟลล์สเนส 

ทางตะวนัตกของไอซ์แลนด์ เป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีการค้าขายทางเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศไอซ์แลนด์และยังเป็นเมืองแรกท่ีได้รับใบอนุญาตท าการค้าจากกษัตริย์            
เดนมาร์คตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 
 

 

http://www.parkinn.com/
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโอลาร์ฟวิค บนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West 

Iceland มีอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรือชมวาฬ กล่าวกันว่าการชม
วาฬในเขตนีท้่านอาจโชคดีได้พบกับ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ใน
เขตภูมิภาคนีเ้ป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติ
มากท่ีสดุ วาฬสีน า้เงิน, วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหวัทยุ, วาฬมิงค์, วาฬหลงัคอ่ม หรือ วาฬ
ฮมัแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กา ท่ีอาศยัอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกัน
หนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธ์ิในกรณีที่ บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อัน
เน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อ านวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 

 

 น าคณะเดินทางสู่เคร์ิคจเูฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานท่ีโปรโมต
ในการถ่ายภาพทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของไอซ์แลนด์ ในมมุมองยอดเขารูปกรวย
คว ่ามีน า้ตกและธารน า้รายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภูเขาลกูนีมี้
ความสูงประมาณ          463 เมตร ไม่ว่าจะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในหน้าหนาว       ท่ีจะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วย
หิมะสีขาว 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันที่ส่ี บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น า้ตกกูลล์

ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – น า้พุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสง
เหนือ 

จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเรย์คอล์ท เพ่ือชมบ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอ ร์ 

(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณุหภมูิน า้สงูท่ีสดุถึง 97 องศาเซลเซียส เป็น
บอ่น า้พรุ้อนท่ีใหญ่ท่ีสดุ แล้วไปชมความสวยงามของน า้ตกเฮินฟอซซ่า ไอซ์แลนด์เป็น
ประเทศท่ีมีน า้ตกสวยหลายแห่ง ซึ่งเป็นน า้ตกสาขาหนึ่งของน า้ตกใหญ่ท่ีก่อก าเนิดจาก
แหล่งล าธาร และแม่น า้สายต่าง ๆ เป็นระยะทางกวา่ 900 เมตร ของทุ่งลาวาท่ีเกิดจาก
ภูเขาไฟท่ีอยู่ภายใต้ธารน า้แข็งแลงโจกุล Langjökull ธารน า้แข็งท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของประเทศ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาตขิองไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า 

หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้า
ไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานท่ีส าคัญในประวตัิศาสตร์ของชาติคือ ซิง
เควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกของ
องค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเช่ือมระหวา่งทวีปยเูรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ 
สถานท่ีแห่งนีมี้ความส าคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้
ก่อตัง้เม่ือปี ค.ศ. 930 และตอ่เน่ืองมาจนถึงปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตัง้อยู่
ตรงรอยแยกของหบุเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในไอซ์แลนด์ ใกล้กบัคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกิลล์ 
(Hengill) เป็นจุดก าเนิดด้านประวตัิศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดท่ีมีรอย
เล่ือนของโลก เป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร  

 
(144 ก.ม.) 

 

 ไปชมน า้ตกกลูล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน า้ตกท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยงัจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ท่ีไอซ์แลนด์จดัให้อยู่ในเส้นทาง 
“วงกลมทองค า” ท่ีเม่ือผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเท่ียว ช่ือน า้ตกแห่ง Gullfoss มา
จากค าวา่ Gull ท่ีแปลว่า ทองค า และ Foss ท่ีแปลวา่ น า้ตก เม่ือรวมกนัหมายถึง 
น า้ตกทองค า ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตริะดบัโลก ท่ีเกิดจากการ
ละลายของธารน า้แขง็และลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งท่ีความสงูกว่า 30 เมตร 
จากนัน้น าคณะเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 
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 แล้วไปชมน า้พรุ้อนธรรมชาต ิ (Geysir) น า้พรุ้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็นท่ีมาของค าวา่ กีย์
เซอร์ geyser ท่ีใช้กนัทัว่โลก น า้พรุ้อนท่ีน่ีพวยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุๆ 7-10 นาที 
ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึน้มาอย่างประณีต พลงังานท่ีอยู่ใต้หินเปลือก
โลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน 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 หุบเขาซิ งเควลลิร์ (Þingvellir Valley) 
ทะเลสาบซิงเควลลาวัทน์ ( Lake Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่
ที่สดุในไอซ์แลนด์ โดยทะเลสาบมีความลกึอยู่ที่ 114 เมตร  

 น าคณะพกั HOTEL LITLI GEYSIR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelgeysir.is 
วันที่ห้า South Shore - น า้ตกสโกการ์ฟอสส์– หาดทรายสีด า – ขับสโนว์โมบิล

ตะลุยธารน า้แข็ง 
อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านท่องเท่ียวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีช่ือเสียงในเร่ือง

ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานท่ีถูกน ามาใช้ทดแทน
เชือ้เพลิง ท าให้ประเทศแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องให้เป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ นอกจากนี ้
พลงังานดงักล่าวยังถูกน ามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทาง
เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศสุัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง 
และเป็นภเูขาไฟท่ียงัมีการปะทอุยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบดิในปี 2010 ของภเูขาไฟ
แห่งนีก้่อนให้เกิดการปิดน่านฟ้าทั่วทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถึง 6 วนั แวะถ่ายรูปกับ
น า้ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอีกแห่งหนึ่ง
คือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสงู 62  เมตร ประทบัใจกับความสวยงามของ
น า้ตกท่ีเป็นธรรมชาต ิโอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหบุเหว  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
 จากนัน้น าท่านพบกับประสบการณ์ใหม่กับค าเปรียบเปรยท่ีว่า “อย่าเพิ่งไปจาก

ไอซ์แลนด์ หากท่านยงัไมไ่ด้เก็บเก่ียวประสบการณ์จากธารน า้แขง็” ด้วยการขบัรถสโนว์
โมบิลตะลยุไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนท่ีอยู่สงูท่ีสดุของโลก มี
ความกว้างใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธารน า้แขง็ทัง้หมดในไอซ์แลนด์ พืน้ท่ีกวา่ 595 ตาราง
กิโลเมตร ตะลยุไปในทุ่งน า้แข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว
,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)   

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

ตะลุยธารน า้แข็ง – หมู่บ้านวิก  – เซลฟอส์ส – ล่าแสงเหนือ 
พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แขง็ ท่ีรู้จักกันเป็น

อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL 
มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากท่ีสุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธาร
น า้แข็งท่ีมากขึน้ ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจุบนัโจกลุซาร์ลอนมีพืน้ท่ีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลึกของน า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับการ ชมภูเขาน า้แข็ง 
(ไอซ์เบร์ิก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผลพ้่นพืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิด
สีสนัสวยงามท่ีมีอยู่เพียงไมก่ี่แห่งในโลก   

http://www.hotellaki.is/
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 น าคณะนัง่รถ Super Jeep เพ่ือชมบรรยากาศและความสวยงามไปบนธารน า้แขง็สีฟ้า 
ล้อมรอบไปด้วยภเูขาน า้แขง็ท่ีใหญ่ท่ีสดุ น าท่านออกไปในฝ่ังตะวนัออกเฉียงใต้ของธาร
น า้แข็ง VATNAJOKULL ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ของหุบเขาน า้แข็ง Sultartungugil, 
Skálafellsjökull และยาวไปถึง  Glacier Valley Kálfafellsdalur ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
ภาพยนตร์เช่น Batman Begins และ Life of Walter Mitty และ Game of Thrones  
ตะลยุไปในทุ่งน า้แขง็กว้างอย่างเตม็อิ่มตลอด 3-4 ชัว่โมง  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local Buffet 
บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางตอ่สูห่มูบ้่านวกิ (Vik) หมูบ้่านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ท่ีมี

รายช่ือในการจดัอนัดบัชายหาดท่ีสวยท่ีสดุในโลกเม่ือปี 1991 เป็นหมู่บ้านท่ีมีฝนตก
มากท่ีสดุในไอซ์แลนด์ ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีด า ซึ่งเกิดจากการสกึกร่อนของ
หินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอคันีท่ีพบได้โดยทัว่ไป เกิดจากการเย็นตวัของ
ลาวาอย่างรวดเร็วบนพืน้ผวิโลก หลงัจากนัน้น าคณะเดินทางสูเ่มืองเซลฟอส์ส 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 หลังอาหารค ่า เร่ิมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์คเสย์ริ (Stokkseyri) เป็น

เมืองแห่งแรกที่เร่ิมล่าแสงเหนือ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสง
เหนือ 

 
 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ซึ่งมีอยู่เพียงไมก่ี่
แห่งอาจมีการเปล่ียนแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเท่ียว 

www.hotelselfoss.is 

วันที่เจ็ด เซลฟอส์ส – คีร์ยซูริค - อาบน า้แร่บลูลากูน - เรคยาวิก  พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่คีร์ยซูริค (Krysuvik) เป็นพืน้ท่ีความร้อนใต้พภิพบนคาบสมทุร หรือมี

อีกช่ือหนึ่งวา่ Gunnuhver และน า้พรุ้อนใต้ทะเลสาบ Kleifarvatn แผน่เปลือกโลกใน
คาบสมทุรเรคยาเนส อ่อนไหวตอ่การเกิดแผน่ดินไหว 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเข้าสูบ่อ่น า้แร่ร้อนและสปาท่ีโดง่ดงัระดบัโลก บลลูากนู หรือทะเลสาบสีฟ้า 

สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพระดบัโลกและโดง่ดงัท่ีสดุของไอซ์แลนด์ นกัท่องเท่ียวกวา่ 
95% ตา่งไมพ่ลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแห่งนี ้เชิญท่าน อาบน า้แร่ธรรมชาต ิเพ่ือการ
บ ารุงผวิพรรณ         ผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพ่ือการพกัผอ่นอย่างแท้จริง  

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

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.parkinn.com 

วันที่แปด สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 
06.00 น. เชค็เอ๊าท์แล้วคณะออกเดนิทางสู่สนามบนิเคฟลาวกิ  Buffet 
07.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบนิ Iceland Air   
12.30 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพ่ือรอตอ่เคร่ือง  
14.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG955  
วันที่เก้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ 
06.15 น. น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

http://www.parkinn.com/
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(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุม่ประเทศท่ีอยุ่ในเขตอาร์กตกิ เซอร์เคลิ 

โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ด้วย มกัจะพบเห็นได้ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นแสงท่ีมาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. 
โดยจะเห็นได้ชดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหว่าง เดือนพฤศจกิายน-เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

ในปี 2018 ที่ผ่านมา เดือนเมษายนยังสามารถเห็นแสงเหนือได้ 
PERIOD Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

11-19 ต.ค. 2562 
148,000.- 134,000.- 119,000.- 18,500.- 13,500.- -24,000.- 

-19,000.- 18-26 ต.ค. 2562 
คา่ทวัร์รวม : 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
 คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดเินเวีย ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกัน โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ี

ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพัก หากวัน
ดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น) 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียก
คา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 
 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต)  
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จัก
และเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทัวร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  

ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  

ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  

ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงินค่าบริการ
ท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธรุกิจน าเท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียว
ไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธรุกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
2.1   คา่ธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2   คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
2.3   คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัตธิรุกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มถินุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 

 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์
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ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่  8 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิม่ท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกันในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

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

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 
หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

 ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยัด / 
Economy Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนัก
เพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบค่าใช้จ่าย
ในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อัน

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 

ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนใน
เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
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การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 - 30 วันท าการ 
(ลกูค้าทกุท่านต้องมาโชว์ตวัเพ่ือท าการสแกนลายนิว้มือท่ี VFS เดนมาร์ก) 

 พาสปอร์ตท่ียังไม่หมดอาย ุและมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้น แต่หาไมเ่จอ ต้องไปคดัส าเนาท่ี
ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา ไมเ่กิน 1  เดือน    

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัท่ีย่ืนค าร้องขอวีซ่า ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้า
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมูิล าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจาก
ธนาคารรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย และท่านท่ีอายเุกิน 15 ปีบริบูรณ์ ต้องใช้บญัชีส่วนตวัย่ืนเอกสารด้วย / ***สถานทูตไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้ เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้อง

ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไมมี่สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 
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