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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งออสโล (นอร์ เวย์ )

ศุกร์

กรุ งออสโล (นอร์ เวย์ ) - เทียวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์ แลนด์ )

เสาร์

พร้ อมคณะที สนามบิน สุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบิ น ไทย
เจ้ าหน้ าที คอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิญ รอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน วัน โดยซือตัวเครื องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองทีพัก, ร้ านอาหาร สถานทีเข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณี ทีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที ยวบิ น
(ขึนเครื องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบ ัติ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสยั อืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ทีชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิงทีทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG954
ถึงสนามบิ นการ์ ด เดอมูน กรุ งออสโล ผ่ านการตรวจคนเข้ า เมื องและการตรวจของ
ศุ ล กากรแล้ ว นํ า ท่ า นเที ยวชมกรุ ง ออสโล ผ่ า นไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้ างในปี
แล้ วไปชมอุทยานฟร็ อก
เนอร์ ที มี ป ระติ มากรรมที แสดงถึงความเป็ นอยู่ส ภาพชี วิต และการดิ นรนต่อ สู้ ของ
มนุษย์ชาติ ซึงเป็ น ผลงานประติมากรชือดังกุสตาฟวิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสู่เขตใจ
กลางเมื อง ชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุ
กว่า 100 ปี อาทิ เนชันแนลเธี ยเตอร์ , อาคารรั ฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมื องเก่ า ซึง
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร รถโค้ ชนําคณะกลับสู่สนามบินการ์ดเดอมูน กรุ งออสโล อีกครัง
ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
(ใช้ เวลาในการบินประมาณ 3 ชัวโมง)
ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน)
เนืองจากควันไอนําทีพวยพุ่งขึนมาจากบ่อนําร้ อน นอกจากนียังมีตํานานไวกิงโบราณ ที
มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนีมาก่อน
นําท่านเทียวชมสู่กรุ งเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรี มสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง
ศาสนาคริ สต์ทีสูงทีสุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดทีสูงอีกจุดหนึงของเมืองทีเมือขึนไปด้ านบน
จะมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีมีความสําคัญ ในฐานะทีเป็ น
ศาสนสถาน เป็ นสถาปั ตยกรรมทีมีเอกลักษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson)
เป็ นผู้ออกแบบสถาปั ตยกรรมแนวอิม เพรสชันนิส ท์ รวมเวลาการก่ อสร้ าง 38 ปี คื อ
ตังแต่ ปีเริ มสร้ างปี ค.ศ.1945 จนกระทังแล้ วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 อีก หนึงสถานทีใน
ประวัติศาสตร์คือ Hofdi House บ้ านทีมีเรื องราวในประวัติศาสตร์ชาติอนั น่าสนใจ เคย
ใช้ เป็ นทีรับรองและจัดเลียงผู้นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ยิงใหญ่ในการยุตสิ งครามเย็น
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก FOSSHOTEL REYKJAVIK หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เรค ยาวิ ก - เมื อ งโอล าร์ ฟ วิ ค - ล่ องเรื อ ชมวาฬ - เคิ ร์ คจู เ ฟ ล
สัญลักษณ์ แห่งไอซ์ แลนด์ - บอร์ กาเนส

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโอลาร์ฟวิค เป็ นหมู่บ้านชาวประมงบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส
ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ เป็ น หนึงในเมื องที มีก ารค้ าขายทางเรื อ ทีใหญ่ ที สุด ของ
ประเทศไอซ์ แ ลนด์ แ ละยังเป็ น เมื อ งแรกที ได้ รั บ ใบอนุญ าตทํ า การค้ า จากกษั ต ริ ย์
เดนมาร์ คตังแต่ศตวรรษที 17
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําคณะเดินทางสู่ท่าเรื อเมื องโอลาร์ ฟวิค บนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West
Iceland มี อีกหนึงกิจกรรมทีไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรื อชมวาฬ กล่า วกันว่าการชม
วาฬในเขตนีท่านอาจโชคดีได้ พบกับ 5 ผู้ยิงใหญ่ แห่งท้ องทะเล (Big 5 of the Sea) ใน
เขตภูมิภาคนีเป็ นทีนิยมของนักท่องเทียวทีจะได้ มีโอกาสใกล้ ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติ
มากทีสุด วาฬสีนําเงิน, วาฬสเปิ ร์ม หรื อ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรื อ วาฬ
ฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรื อ วาฬออร์ กา ทีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรื อมีชุดกั น
หนาวให้ ยื ม และขอสงวนสิ ท ธิ ในกรณี ที บริ ษั ท เรื อ ยกเลิ ก ให้ บริ ก าร อั น
เนื องมาจากสภาพภู มิ อ ากาศไม่ เอื ออํ า นวย การล่ องเรื อ ชมวาฬใช้ เวลา
ประมาณ 2-3 ชัวโมง)
นําคณะเดินทางสู่เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึงในสถานทีโปรโมต
ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ทีมีชือเสียงมากทีสุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารู ปกรวย
ควํามีนําตกและธารนํารายรอบ เป็ นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภูเขาลูกนีมี
ความสูงประมาณ
463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที ยวทีนี ในช่ว งไหนก็มี ค วามงดงาม
ตลอดทังปี โดยเฉพาะในหน้ าหนาว ทีจะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้ วย
หิมะสีขาว
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

บอร์ กาเนส - เรย์ คอร์ ท - โกลเด้ นเซอร์ เคิล - ซิงเควลลีร์ - นําตกกูลล์
ฟอสส์ (ไนแองการ่ าแห่ ง ไอซ์ แลนด์ ) – นํ าพุ ร้อนเกย์ ซี ร์ – ล่ าแสง
เหนือ

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งเรย์ ค อล์ ท เพื อชมบ่ อ นํ าพุ ร้อนเดลดาร์ ตุ ง กู เวอร์
(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณ
ุ หภูมินําสูงทีสุดถึง 97 องศาเซลเซียส เป็ น
บ่อนําพุร้อนทีใหญ่ทีสุด แล้ วไปชมความสวยงามของนําตกเฮินฟอซซ่า ไอซ์แลนด์ เป็ น
ประเทศทีมีนําตกสวยหลายแห่ง ซึงเป็ นนําตกสาขาหนึงของนําตกใหญ่ทีก่อกําเนิดจาก
แหล่งลําธาร และแม่นําสายต่าง ๆ เป็ นระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาทีเกิดจาก
ภูเขาไฟทีอยู่ภ ายใต้ ธารนํ าแข็งแลงโจกุล Langjökull ธารนํ าแข็งที ใหญ่ เป็ นอันดับ 2
ของประเทศ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้ นทางวงกลมทองคํา
หรื อ Golden Circle ทัศ นี ย ภาพของทุ่ ง หญ้ าตัด กับ ทุ่ ง ลาวา มี ฝู ง แกะ, วั ว และม้ า
ไอซ์แลนด์ หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานทีสํ าคัญ ในประวัติศาสตร์ ของชาติคือ ซิง
เควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การ
ยูเนสโก (UNESCO) เป็ นรอยเชือมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที
แห่งนีมีความสําคัญในฐานะเป็ นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ ก่อตังเมือปี
ค.ศ. 930 และต่อเนืองมาจนถึงปี ค.ศ.1789 ซิงเควลลี ร์ (Þingvellir) ตังอยู่ต รงรอย
แยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึงเป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติทีใหญ่ทีสุด
ในไอซ์แลนด์ ใกล้ กบั คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill)
เป็ นจุดกําเนิดด้ านประวัติศาสตร์และด้ านธรณี วิทยาเพราะเป็ นจุดทีมีรอยเลือนของโลก
เป็นระยะทางหลายหมืนกิโลเมตร
ไปชมนําตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรื อไนแองการ่ าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นนําตกทีมี
ชือเสียงแห่งหนึงของประเทศและยังจัดว่าเป็ น 1 ใน 3 ทีไอซ์แลนด์จดั ให้ อยู่ในเส้ นทาง
“วงกลมทองคํา” ทีเมือผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเทียว ชือนําตกแห่ง Gullfoss มา
จากคําว่า Gull ทีแปลว่า ทองคํา และ Foss ทีแปลว่า นําตก เมือรวมกันหมายถึง
นําตกทองคํา ถือเป็ นหนึงในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ทีเกิดจากการ
ละลายของธารนําแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบืองล่างทีความสูงกว่า 30 เมตร
จากนันนําคณะเดินทางเข้ าสู่ทีพัก
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แล้ วไปชมนําพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) นําพุร้อน หรื อ เกย์ซรี ์ ซึงเป็ นทีมาของคําว่า กีย์
เซอร์ geyser ทีใช้ กนั ทัวโลก นําพุร้อนทีนีพวยพุ่งขึนสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที
ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้ าบรรจงสร้ างขึนมาอย่างประณีต พลังงานทีอยู่ใต้ หินเปลือก
โลก ขับเคลือนออกมาเป็ นนําพุร้อน ช่วยให้ อากาศอบอุน่ เย็นสบาย และรัฐบาลได้ แปลง
ความร้ อนให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ ทวประเทศ
ั
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

หลัง อาหารคํ า เริ มปฏิ บัติ การล่าแสงเหนื อ นํ าท่ านเดิ น ทางสู่บ ริ เวณอุท ยาน
แห่ งชาติ ซิงเควลิ ร์ สํ าหรับ ปรากฏการณ์ แสงออโรราบนท้ องฟ้าเหนื อ อุท ยาน
แห่งชาติ ซิงเควลลิ ร์น ัน จะเกิ ด ขึ นเหนื อ หุบ เขาซิ งเควลลิ ร์ (Þingvellir Valley)
ทะเลสาบซิงเควลลาวัท น์ ( Lake Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาติ ทีใหญ่
ทีสุดในไอซ์แลนด์ โดยทะเลสาบมีความลึกอยูท่ ี
เมตร
นําคณะพัก HOTEL LITLI GEYSIR หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

South Shore - นําตกสโกการ์ ฟอสส์ – หาดทรายสีดาํ – ขับสโนว์ โมบิล
ตะลุยธารนําแข็ง

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านท่องเที ยวเส้ นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์ มีชือเสียงในเรื อง
ของการค้ น พบพลัง งานความร้ อนใต้ พิ ภ พ ซึ งเป็ น พลัง งานที ถู ก นํ า มาใช้ ท ดแทน
เชื อเพลิง ทํ า ให้ ป ระเทศแห่ งนี ได้ รับ การยกย่อ งให้ เป็ น เมื องที ไร้ มลพิ ษ นอกจากนี
พลังงานดังกล่าวยังถูกนํา มาใช้ ในด้ านสาธารณูป โภคอีกด้ วยทัศนียภาพสองข้ างทาง
เว้ นระยะไปด้ วย ฟาร์ มปศุสัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็ นฉากหลัง
และเป็ นภูเขาไฟทียังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภูเขาไฟ
แห่งนี ก่ อนให้ เกิด การปิ ด น่า นฟ้าทัวทวีปยุโรปเป็ น ระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรู ปกับ
นําตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร และนําตกอีกแห่งหนึง
คือ สโกการ์ ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของ
นําตกทีเป็ นธรรมชาติ โอบล้ อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ า ท่ า นพบกั บ ประสบการณ์ ใหม่ กั บ คํ า เปรี ย บเปรยที ว่ า “อย่ า เพิ งไปจาก
ไอซ์แลนด์ หากท่านยังไม่ได้ เก็บเกียวประสบการณ์จากธารนําแข็ง” ด้ วยการขับรถสโนว์
โมบิลตะลุยไปในทุ่งนําแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนทีอยู่สูงทีสุดของโลก มี
ความกว้ างใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของธารนําแข็งทังหมดในไอซ์แลนด์ พืนทีกว่า 595 ตาราง
กิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งนําแข็งกว้ างอย่างเต็มอิมตลอด 1 ชัวโมง (ชุดกั นความหนาว
,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ บริการ)
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก HOTEL LAKI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โจกุ ล ซาร์ ลอน – ธารนํ าแข็ ง แห่ ง วั ท นาโจกุ ล – นั งรถ Super Jeep
ตะลุยธารนําแข็ง – หมู่บ้านวิก – เซลฟอส์ ส – ล่ าแสงเหนือ

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําคณะออกเดินทางสู่โจกุลซาร์ ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนําแข็ง ทีรู้ จกั กันเป็ น
อย่างดีว่าเป็ นทะเลสาบธารนําแข็งทีใหญ่ ทีสุด ในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL
มี ขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ ธารนํ าแข็ งทังหมดในทวี ป ยุโรปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากที สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิด จากการละลายของธาร
นําแข็งทีมากขึน ๆ ในทุก ๆ ปี ปัจจุบนั โจกุลซาร์ ลอนมีพืนทีกว้ างถึง 18 ตารางกิโลเมตร
โดยมีความลึกของนํ าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตืนตาตืนใจกับ การ ชมภูเขานํ าแข็ง
(ไอซ์เบิร์ก) ก้ อนโต ๆ เรี ยงรายโผล่พ้นพืนนําในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้ เกิด
สีสนั สวยงามทีมีอยูเ่ พียงไม่กีแห่งในโลก
นําคณะนังรถ Super Jeep เพือชมบรรยากาศและความสวยงามไปบนธารนําแข็งสีฟ้า
ล้ อมรอบไปด้ วยภูเขานําแข็งทีใหญ่ทีสุด นําท่านออกไปในฝั งตะวันออกเฉียงใต้ ของธาร
นํ าแข็ง VATNAJOKULL ตื นตาตื นใจกับทิว ทัศ น์ ของหุบ เขานํ าแข็ง Sultartungugil,
Skálafellsjökull และยาวไปถึ ง Glacier Valley Kálfafellsdalur ซึ งเป็ นจุ ด เด่ น ของ
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Local

www.hotelgeysir.is

อังคาร
Buffet

Local

Local
www.hotellaki.is

พุธ

Buffet
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13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันทีเจ็ด
08.00 น.
09.00 น.

ภาพยนตร์ เช่ น Batman Begins และ Life of Walter Mitty และ Game of Thrones
ตะลุยไปในทุ่งนําแข็งกว้ างอย่างเต็มอิมตลอด 3-4 ชัวโมง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันออกเดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ ของไอซ์แลนด์ ทีมี
รายชือในการจัดอันดับชายหาดทีสวยทีสุดในโลกเมือปี 1991 เป็ นหมู่บ้านทีมีฝนตก
มากทีสุดในไอซ์แลนด์ ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีดํา ซึงเกิดจากการสึกกร่ อนของ
หินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็ นหินอัคนีทีพบได้ โดยทัวไป เกิดจากการเย็นตัวของ
ลาวาอย่างรวดเร็ วบนพืนผิวโลก หลังจากนันนําคณะเดินทางสู่เมืองเซลฟอส์ส
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารคํา เริ มปฏิ บัติการล่าแสงเหนื อ เมืองสตอร์ คเสย์ริ (Stokkseyri) เป็ น
เมืองแห่ งแรกทีเริ มล่าแสงเหนือ และเป็ น จุดยอดนิยมอีกแห่ งหนึงในการล่าแสง
เหนือ

Local Buffet

Local

นําคณะพัก HOTEL SELFOSS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทียว ซึงมีอยู่เพียงไม่กี
แห่งอาจมีการเปลียนแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเทียว

www.hotelselfoss.is

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ คีร์ยซูริค (Krysuvik) เป็ นพืนทีความร้ อนใต้ พิภพบนคาบสมุทร หรื อมี
อีกชือหนึงว่า Gunnuhver และนําพุร้อนใต้ ทะเลสาบ Kleifarvatn แผ่นเปลือกโลกใน
คาบสมุทรเรคยาเนส อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินไหว

Buffet

เซลฟอส์ ส – คีร์ยซูริค - อาบนําแร่ บลูลากูน - เรคยาวิก

พฤหัสบดี

12.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าสูบ่ ่อนําแร่ร้อนและสปาทีโด่งดังระดับโลก บลูลากูน หรื อทะเลสาบสีฟ้า
สถานทีท่องเทียวเพือสุขภาพระดับโลกและโด่งดังทีสุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเทียวกว่า
95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานทีแห่งนี เชิญท่าน อาบนําแร่ธรรมชาติ เพือการ
บํารุงผิวพรรณ
ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพือการพักผ่อนอย่างแท้ จริง

Local

19.00 น.

รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
www.parkinn.com

วันทีแปด
06.00 น.
07.50 น.
12.30 น.
14.15 น.

วันทีเก้ า

สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เช็คเอ๊ าท์แล้ วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก
ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพือรอต่อเครื อง
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG955

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

ศุกร์

Buffet

เสาร์

06.15 น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียวซึงอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)

ข้ อมูลเพิมเติมปรากฏการณ์ แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS)

เป็ นปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึนตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัวโลกเหนือในกลุม่ ประเทศทีอยุใ่ นเขตอาร์ กติก เซอร์ เคิล
โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ด้วย มักจะพบเห็นได้ ทวไปเนื
ั
องจากเป็ นแสงทีมาจากชันบรรยากาศเหนือพืนโลกไปราว 100-300 ก.ม.
โดยจะเห็นได้ ชดั เจนในช่วงเวลาฟ้าเปิ ด และอยู่ในระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
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PERIOD

11-19 ต.ค. 2562
18-26 ต.ค. 2562

ค่าทัวร์ รวม :













ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ในปี 2018 ทีผ่ านมา เดือนเมษายนยังสามารถเห็นแสงเหนือได้
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
SUPP
Adults
With Bed
No Bed SGL USED

148,000.- 134,000.- 119,000.- 18,500.-

13,500.-

NO TKT
ADL / CHD

-24,000.-19,000.-

ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามันเชือเพลิง ณ วันที 8 พฤษภาคม 2562
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆตามทีระบุในรายการ
ค่าโรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณี ที
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย
โดยเฉพาะในเขตแลปป์ แลนด์ ส่วนใหญ่ จะไม่มี เครื องปรั บอากาศ และอาจมี การเปลี ยนย้ ายเมื องพัก หากวัน
ดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึน - เท่าตัว
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถินในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดนมาร์ ก (เชงเก้ น)
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที 2 ยูโร / ท่าน / วัน
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญ เสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพทีไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื อง นําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึน
เครื องได้ นําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรั ม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญ าตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื องได้ ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ท่านละ ใบเท่านัน และนําสัมภาระถือขึนเครื องนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยก
ค่าระวางนําหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้






ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิน
ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้ องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื องดืมทีสังพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริ ษั ทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
เพือเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึงท่ าน
ภายใน 3 วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยไม่มีเงือนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง ขวบ
2. ผู้สงู อายุทมีี ความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางทีบ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้รู ่วมคณะ, ผู้ทไม่
ี ยอมรับเงือนไขระหว่างทัวร์ ทีมีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ทีก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึงบางครังอาจจะมี ผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอืนหรื อโปรแกรมท่องเทียวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทีชําระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี
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1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเทียวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันทีนําเทียว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเทียวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันทีนําเทียว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเทียวทราบ น้ อยกว่ าสิบห้าวัน ก่อนวันทีนําเทียว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทีได้ จ่ายจริง เพือการเตรี ยมการจัดนําเทียวต่อไปนี ให้ นํามาหักจากเงินค่าบริการ
ทีต้ องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการทีได้ ชาํ ระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรี ยกจากนักท่องเทียว
ไม่ได้ ทังนีผู้ประกอบธุรกิจนําเทียว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเทียวทราบ ดังต่อไปนี
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ทีนํามาใช้ นี เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตังแต่วนั ที 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัวเครื องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึงทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครื องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบิ นเท่า นัน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดิ น ทางดังกล่ าว กรุ ณ าตรวจสอบกั บ
เจ้าหน้ าทีฯ เพือยืนยันในกรณีทีตัวเครื องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวกรุ
ั ๊ ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึนอยู่กบั เงือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัต ราที ทางสายการบิ นปรั บ ค่ า ธรรมเนีย ม ณ วั น ที 8 พฤษภาคม 2562 การเปลี ยนแปลงของสายการบิ น ใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีมีเตียงเดียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึงห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ อ งพั ก แบบ Triple Room คื อห้ อ งพักที เตี ยงขนาด 5 ฟุต 1 เตี ยง+3.5 ฟุ ต 1 เตี ย ง / หรื อเตี ย ง 3.5 ฟุ ต 3 เตี ย ง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนีขึนอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักทีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึงห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึนอยู่กับข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซึง
อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตํา เครื องปรับอากาศทีมีจะให้ บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
 ในกรณี ทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึน - เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียน หรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบนํา ซึงขึนอยู่กับ การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่ ก ว่ า ท่ านสามารถจ่ ายเพิ มเป็ น ห้ อ งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิมเติมได้
สถานทีเข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้ าชมนัน ๆ ปิ ดทําการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรั บ จองผ่านทาง Online โดยในวันที คณะจะเข้ าชมไม่ สามารถจองผ่า นระบบ
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ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพือให้ ท่านได้
เข้ าชมสถานทีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชม
สถานทีดังกล่ าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนืองจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถาม
รายละเอียดสถานทีเข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
กระเป๋ าและสัมภาระ (Luggage & Carry on Baggage)
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื อง นําหนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชันประหยัด /
Economy Class Passenger) และสามารถถือสัมภาระขึนเครื องได้ นําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนําหนัก
เพิมเป็ นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึนเครื องได้ ต้ องมี นําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง
45 เซนติเมตร (18 นิว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x สูง 25 เซนติเมตร (9.75 นิว)
 ในบางรายการทัว ร์ ที ต้ องมี บิน ด้ วยสายการบิ นภายในประเทศ นํ าหนัก ของกระเป๋ าอาจจะถูก กํ า หนดให้ ตํ ากว่ า
มาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในนําหนักส่วนทีเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสูญ เสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิ ชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน , บาท / ท่าน
การสูบบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื องการงดสูบบุหรี บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชัดเจนใน
เรื องการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจํ าตัว ไม่สะดวกในการเดิน ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่ า - ชัวโมงติด ต่อกัน ท่านและ
ครอบครัว ต้ องให้ การดูแ ลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนื องจากการเดินทางเป็ น หมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มี ความ
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศเดนมาร์ ก ใช้ เวลายืนประมาณ 15 - 30 วันทําการ
(ลูกค้ าทุกท่านต้ องมาโชว์ตวั เพือทําการสแกนลายนิวมือที VFS เดนมาร์ ก)

 พาสปอร์ ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่ม เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซา่ ในกลุ่มประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอืน ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่ *กรณีเคยมีวีซา่ เชงเก้ น แต่หาไม่เจอ ต้ องไปคัดสําเนาที
สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิว จํานวน 2 รูป พืนหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทัง รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี ยนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติบตั ร
ในกรณีอายุไม่ถงึ ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่ านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบัน, วันเดือนปี ทีเริ มทํา งานกับบริ ษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางานเพื อเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา ไม่เกิน 1 เดือน
 กรณี ทีเป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบี ยนพาณิชย์ และหนังสือรั บรองบริ ษัททีคัดไว้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทไม่เกิน วัน ก่อนวันทียืนคําร้ องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มทีมีการเข้ า
ออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับ ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมือกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีทีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจาก
ธนาคารรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย และท่านทีอายุเกิน ปี บริ บูรณ์ ต้ องใช้ บญ
ั ชีส่วนตัวยืนเอกสารด้ วย / ***สถานทูตไม่รับ
บัญชีกระแสรายวัน***
 กรณี ทีบริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพื อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื อผู้เดินทางและ
เหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้ วย
 กรณีทีเป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณี ทีเด็กอายุตํากว่า ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้ อง
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ไปยืนเรื องแสดงความจํานงในการอนุญ าตให้ บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมี นายอําเภอ หรื อ
ผู้อาํ นวยการเขตลงลายมือชือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี ซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยืนคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนีบริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้ าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทาง
บริ ษทั ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงือนไขทีบริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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