
 

 

 



 

 

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

คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพัก
ผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์มีสทิธ์ิ
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้ 

 

วันท่ีสอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - 
บอร์กาเนส 

เสาร์ 

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

แล้ว น าทา่นเที่ยวชมกรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แก่
ในยคุเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดง
ถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิต และการดิน้รนตอ่สู้ของมนษุย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรช่ือ
ดังกุสตาฟ  วิ เกอแลนด์  แ ล้วกลับ เ ข้าสู่ เ ขตใจกลางเมื อง  ชมท า เนียบรัฐบาล, 
พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุวา่ 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, 
อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโค้ชน าคณะกลบัสูส่นามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล อีกครัง้  
13.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.55 ชัว่โมง) 
 

15.05 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน) 
เนื่องจากควนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจากบ่อน า้ร้อน นอกจากนีย้งัมีต านานไวกิง้โบราณ ที่มี
หลกัฐานแสดงถึงการปกครองดนิแดนแถบนีม้ากอ่น จากนัน้ น าคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มอืง
บอร์กาเนส (Borgarnes) ซึง่ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัตกของประเทศไอซ์แลนด์ 

(116 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันท่ีสาม บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - 

บอร์กาเนส 
อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West Iceland มีอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่ไมค่วรพลาดคือการ ลอ่งเรือชมวาฬ กลา่วกนัวา่การชมวาฬในเขตนีท้า่นอาจโชค
ดีได้พบกับ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ในเขตภูมิภาคนีเ้ป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที่สุด วาฬสีน า้เงิน,                
วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหวัทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต  



 

 

หรือ วาฬออร์กา ที่อาศยัอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวน
สิทธ์ิในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้
อ านวยการล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเดินทางสู่เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตใน

การถ่ายภาพทิวทศัน์ที่มีช่ือเสียงมากที่สดุของไอซ์แลนด์ ในมมุมองยอดเขารูปกรวยคว ่ามี
น า้ตกและธารน า้รายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภเูขาลกูนีม้ีความสงู
ประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะ
ในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภเูขา Kirkjufell ปกคลมุไปด้วยหิมะสขีาว  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันท่ีส่ี บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น า้ตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแอง

การ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น า้พุร้อนเกย์ซีร์ – เซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ 
จันทร์ 

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

หรือ Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญ้าตดักบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ, ววัและม้าไอซ์แลนด์
หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ 
(Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก 
(UNESCO) เป็นรอยเช่ือมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนีม้ี
ความส าคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 930 
และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตัง้อยู่ตรงรอยแยกของหบุเขา
กับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์          
ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดก าเนิด
ด้านประวตัิศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทาง
หลายหมื่นกิโลเมตร แล้วไปชมน า้พรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) น า้พุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็น
ที่มาของค าวา่ กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กนัทัว่โลก น า้พรุ้อนท่ีนี่พวยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุๆ 
7-10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึน้มาอย่างประณีต พลงังานที่อยู่ใต้หิน
เปลือกโลก ขบัเคลื่อนออกมาเป็นน า้พุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้
แปลงความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟา้สง่ใช้ทัว่ประเทศ 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ไปชมน า้ตกกลูล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแหง่ไอซ์แลนด์ ถือเป็นน า้ตกทีม่ีช่ือเสยีง

แหง่หนึง่ของประเทศและยงัจดัวา่เป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดัให้อยูใ่นเส้นทาง “วงกลม
ทองค า” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาทอ่งเที่ยว ช่ือน า้ตกแหง่ Gullfoss มาจากค าวา่ 
Gull ทีแ่ปลวา่ ทองค า และ Foss ที่แปลวา่ น า้ตก เมื่อรวมกนัหมายถึง น า้ตกทองค า ถือเป็น
หนึง่ในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติระดบัโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน า้แข็งและลด
ระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งที่ความสงูกวา่ 30 เมตร จากนัน้น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 หลงัอาหารค ่า เร่ิมปฏิบตัิการล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์คเสย์ริ (Stokkseyri) เป็นเมือง

แห่งแรกท่ีเร่ิมลา่แสงเหนือ และเป็นจดุยอดนิยมอีกแห่งหนึง่ในการลา่แสงเหนือ 

 



 

 

 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจ ากดัในการรองรับนกัทอ่งเที่ยว ซึง่มีอยูเ่พยีงไมก่ี่แหง่
อาจมกีารเปลีย่นแปลงจากไปจากโปรแกรมการทอ่งเที่ยว 

www.hotelselfoss.is 

วันท่ีห้า เซลฟอสส์ - South Shore - น า้ตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์
โมบิลตะลุยธารน า้แข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ 

อังคาร 

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

การค้นพบพลงังานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลงังานที่ถกูน ามาใช้ทดแทนเชือ้เพลิง ท าให้
ประเทศแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนีพ้ลงังานดงักล่าวยงัถกู
น ามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระย ะไปด้วย                  
ฟาร์มปศสุตัว์ มีภเูขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั และเป็นภเูขาไฟท่ียงัมี
การปะทอุยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภเูขาไฟแห่งนีก้่อนให้เกิดการปิด
น่านฟ้าทั่วทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรูปกับน า้ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ 
(Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอีกแหง่หนึง่คือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) 
มีความสงู 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน า้ตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วย
ทุง่ลาวา, โตรกผา และหบุเหว จากนัน้ออกเดินทางตอ่สูห่มูบ้่านวิก (Vik) หมูบ้่านเลก็ๆ ทาง
ใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายช่ือในการจัดอนัดบัชายหาดที่สวยที่สดุในโลกเมื่อปี 1991 เป็น
หมูบ้่านท่ีมีฝนตกมากที่สดุในไอซ์แลนด์ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย จากนัน้น าท่านพบกบัประสบการณ์ใหม่กบัค าเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ 

หากทา่นยงัไมไ่ด้เก็บเก่ียวประสบการณ์จากธารน า้แข็ง” ด้วยการขบัรถสโนว์โมบิลตะลยุไป
ในทุง่น า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยูส่งูที่สดุของโลก มีความกว้างใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของธารน า้แข็งทัง้หมดในไอซ์แลนด์ พืน้ที่กว่า 595 ตารางกิโลเมตร ตะลยุไปใน       
ทุ่งน า้แข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชัว่โมง (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ,        
รองเ ท้าบู๊ ท  มี ใ ห้บ ริการ)  จากนัน้ เดินทางสู่ เมือง เคิ ร์กยูแบยา ร์กเลาสเทอร์  
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ระหวา่งทางชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการ
เย็นลงอย่างช้า ๆ ท าให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนันา่
ทึง่ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันท่ีหก โจกุลซาร์ลอน - ธารน า้แข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถ า้คริสตัล - 

เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ 
พุธ 

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

อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มี
ขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาด
ความหนามากที่สดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารน า้แข็งที่มากขึน้ 
ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจุบนัโจกุลซาร์ลอนมีพืน้ที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลกึของ
น า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกบัการ ชมภเูขาน า้แข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียง
รายโผลพ้่นพืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสนัสวยงามที่มีอยูเ่พียงไมก่ี่
แหง่ในโลก  

 

http://www.hotellaki.is/


 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าท่านชมถ า้คริสตัล (Crystal Cave) เป็นถ า้ในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน า้แข็ง             

สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ า้แห่งนีม้ีปากถ า้ที่เป็นปล่องน า้แข็งสูง
ประมาณ 22 ฟตุ แตเ่นื่องจากสภาพอณุหภมูิที่คอ่นข้างมีการเปลีย่นแปลงบอ่ย รูปแบบของ
ถ า้น า้แข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การเข้าไปชมความ
งดงามของถ า้น า้แข็ง จึงสามารถท าได้แค่ในช่วงฤดหูนาว ความความโดดเดน่ของถ า้แหง่นี ้
ก็คือ ผนังน า้แข็งคือก้อนน า้แข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้
ภายใต้ผนงัถ า้ ให้ความรู้สกึเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงใน
โลกนี ้แล้วเดินทางกลบัสูเ่มืองเคิร์กยแูบยาร์กเลาสเทอร์   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันท่ีเจ็ด เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีด า - เรคยาวิก  พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูก่รุงเรคยาวกิ ระหวา่งทางแวะชมหาดทรายสดี า ซึง่เกิดจากการสกึกร่อน

ของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอคันีที่พบได้โดยทัว่ไป เกิดจากการเย็นตวัของ
ลาวาอยา่งรวดเร็วบนพืน้ผิวโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ออกเดินทางต่อสูก่รุงเรคยาวิก (หรืออ่าวแห่งควนั) เนื่องจากควนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจาก

บ่อน า้ร้อน นอกจากนีย้งัมีต านานไวกิง้โบราณที่มีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน
แถบนีม้าก่อน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.islandshotel.is 
วันท่ีแปด เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบน า้แร่บลูลากูน ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมสู่กรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrí mskirkja) โบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต์ที่สงูที่สดุในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สงูอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึน้ไปด้านบนจะ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีม้ีความส าคัญในฐานะที่ เป็น           
ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) 
เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตัง้แตปี่
เร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ในประวตัิศาสตร์
คือ Hofdi House บ้านท่ีมีเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ชาติอนันา่สนใจ เคยใช้เป็นท่ีรับรองและ
จดัเลีย้งผู้น า 2 ประเทศมหาอ านาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยตุิสงครามเย็น  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย น าคณะเข้าสูบ่อ่น า้แร่ร้อนและสปาที่โดง่ดงัระดบัโลก บลลูากนู หรือทะเลสาบสฟีา้ สถานท่ี

ทอ่งเที่ยวเพื่อสขุภาพระดบัโลกและโดง่ดงัที่สดุของไอซ์แลนด์ นกัทอ่งเที่ยวกวา่ 95% ตา่งไม่
พลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแหง่นี ้ เชิญทา่น อาบน า้แร่ธรรมชาติ เพื่อการบ ารุงผิวพรรณ 
ผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผอ่นอยา่งแท้จริง   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา่

ในระดบัเดียวกนั 
www.parkinn.com 

วันท่ีเก้า สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ เสาร์ 

http://www.hotellaki.is/
http://www.parkinn.com/
http://www.parkinn.com/


 

 

05.30 น. เช็คเอ๊าท์แล้วคณะออกเดนิทางสู่สนามบนิเคฟลาวกิ (บริการอาหารเช้าแบบกล่อง) Breakfast Box 
07.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air   
11.30 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อรอตอ่เคร่ือง  
13.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955  
วันท่ีสิบ เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
06.20 น. น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

ข้อมูลเพิ่มเตมิปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาตใินเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุม่ประเทศที่อยุใ่นเขตอาร์กติก เซอร์เคิล 

โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยูด้่วย มกัจะพบเห็นได้ทัว่ไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. 
โดยจะเห็นได้ชดัเจนในช่วงเวลาฟา้เปิด และอยูใ่นระหวา่ง เดือนพฤศจิกายน-เดอืนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

1 – 10 พ.ย. 62  
156,000.- 

 

 
141,000.- 

 

 
125,000.- 

 

 
23,000.- 

 

 
18,000.- 

 
-24,000.- 
-19,000.- 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62 

คา่ทวัร์รวม :   

 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
✓ คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง

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

✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่เดนมาร์ก (เชงเก้น) 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้
น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม / ใบ 
โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 

 
 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต)  



 

 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพักค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จกัและ
เช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ี
เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สร้าง

ความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง 
ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะ
ทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
   คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
   นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
   2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 
   2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
   2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 



 

 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

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

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ
เป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

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

พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะ
ท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

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

▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 
หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่ว
ได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียด
สถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 
▪ ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยัด / 

Economy Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่
เป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 



 

 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง 45 
เซนติเมตร (18 นิว้) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x สงู 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้)  

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตอ่การสญู
หายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ือง
การสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้อง
ให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
 

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

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัิวีซ่า  *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้น แต่หาไม่เจอ ต้องไปคัดส าเนาที่
ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 
2 รูป  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิบตัร ใน
กรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา ไมเ่กิน 1  เดือน    

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

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทไมเ่กิน 15 วนั ก่อนวนัท่ียื่นค าร้องขอวีซา่ ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออก
ของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดร้อน
เมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองจากธนาคารรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย และทา่นท่ีอายเุกิน 15 ปีบริบรูณ์ ต้องใช้บญัชีสว่นตวัยืน่เอกสารด้วย / ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   



 

 

 

 

 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่น
เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการ
เขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกป ฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 


