
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) ศุกร์ 
21.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน จากนั 1นเชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน "# วนั โดยซื 'อตั(วเครื)องบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที)พกั, ร้านอาหาร สถานที)เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที)เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที)ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที)ยวบิน 
(ขึ 'นเครื)องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื)น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์มีสิทธิ>ในการเปลี)ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ที)ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอื)น ๆ เกิดขึ 'นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ)งที)ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันที�สอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที�ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)  เสาร์ 
00.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG954  
07.25 น. ถึงสนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของ

ศุลกากรแล้ว นําท่านเที�ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างในปี FGHI แล้วไปชมอุทยานฟร็อก
เนอร์ ที�มีประติมากรรมที�แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ 1นรนต่อสู้ของ
มนุษย์ชาติ ซึ�งเป็นผลงานประติมากรชื�อดังกุสตาฟวิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสู่เขตใจ
กลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ
กว่า 100 ปี อาทิ เนชั�นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ�ง

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโค้ชนําคณะกลบัสูส่นามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล อีกครั 1ง  
13.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์  

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชั�วโมง) 
 

14.40 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควนั) 
เนื�องจากควนัไอนํ 1าที�พวยพุง่ขึ 1นมาจากบอ่นํ 1าร้อน นอกจากนี 1ยงัมีตํานานไวกิ 1งโบราณ ที�
มีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี 1มาก่อน  

(116 ก.ม.) 

F\.]] น. นําทา่นเที)ยวชมสูก่รุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮลัล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ที)สงูที)สดุในไอซ์แลนด์ เป็นจดุที)สงูอีกจดุหนึ)งของเมืองที)เมื)อขึ 'นไปด้านบน
จะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี 'มีความสําคญัในฐานะที)เป็น 
ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที)มีเอกลกัษณ์สถาปนิกกดุโยน (Guðjón Samúelsson) 
เป็นผู้ ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั)นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือ
ตั 'งแต่ปีเริ)มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั)งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ)งสถานที)ใน
ประวตัิศาสตร์คือ Hofdi House บ้านที)มีเรื)องราวในประวตัิศาสตร์ชาติอนันา่สนใจ เคย
ใช้เป็นที)รับรองและจดัเลี 'ยงผู้ นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ยิ)งใหญ่ในการยตุิสงครามเย็น  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.islandshotel.is 
วันที�สาม เรคยาวิก  - เมืองโอลาร์ฟวิค  - ล่องเรือชมวาฬ  - เคิ ร์ค จู เฟล 

สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส 
อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.ee น. นําทา่นเดินทางสูเ่มืองโอลาร์ฟวิค เป็นหมูบ้่านชาวประมงบนคาบสมทุรสแนเฟลล์สเนส 

ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ เป็นหนึ)งในเมืองที)มีการค้าขายทางเรือที)ใหญ่ที)สุดของ
ประเทศไอซ์แลนด์และยังเป็นเมืองแรกที)ได้รับใบอนุญาตทําการค้าจากกษัตริย์           
เดนมาร์คตั 'งแตศ่ตวรรษที) 17 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะเดินทางสูท่่าเรือเมืองโอลาร์ฟวิค บนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West 

Iceland มีอีกหนึ)งกิจกรรมที)ไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรือชมวาฬ กล่าวกันว่าการชม
วาฬในเขตนี 'ท่านอาจโชคดีได้พบกบั 5 ผู้ยิ)งใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ใน
เขตภมูิภาคนี 'เป็นที)นิยมของนกัท่องเที)ยวที)จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกบัวาฬแบบธรรมชาติ
มากที)สดุ วาฬสีนํ 'าเงิน, วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหวัทยุ, วาฬมิงค์, วาฬหลงัคอ่ม หรือ วาฬ
ฮมัแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กา ที)อาศยัอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกัน
หนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธิQ ในกรณีที� บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อัน
เนื� องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื Tออํานวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ชั�วโมง) 

 

 นําคณะเดินทางสูเ่คิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ)งในสถานที)โปรโมต
ในการถ่ายภาพทิวทศัน์ที)มีชื)อเสยีงมากที)สดุของไอซ์แลนด์ ในมมุมองยอดเขารูปกรวย
ควํ)ามีนํ 'าตกและธารนํ 'ารายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภเูขาลกูนี 'มี
ความสูงประมาณ         463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที)ยวที)นี)ในช่วงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดทั 'งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาว       ที)จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลมุไปด้วย
หิมะสขีาว  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HARMAR หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 
 
 

www.icelandairhotels.com 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที�สี�  บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - นํ (าตกกูลล์

ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – นํ Tาพุร้อนเกย์ซีร์  
จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
eq.ee น. จากนั 1นนําท่านเดินทางสู่เมืองเรย์คอล์ท เพื�อชมบ่อนํ 1าพุ ร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ 

(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณุหภมูินํ 1าสงูที�สดุถึง 97 องศาเซลเซียส เป็น
บ่อนํ 1าพรุ้อนที�ใหญ่ที�สดุ แล้วไปชมความสวยงามของนํ 1าตกเฮินฟอซซ่า ไอซ์แลนด์เป็น
ประเทศที�มีนํ 1าตกสวยหลายแหง่ ซึ�งเป็นนํ 1าตกสาขาหนึ�งของนํ 1าตกใหญ่ที�ก่อกําเนิดจาก
แหลง่ลาํธาร และแม่นํ 1าสายต่าง ๆ เป็นระยะทางกวา่ 900 เมตร ของทุ่งลาวาที�เกิดจาก
ภูเขาไฟที�อยู่ภายใต้ธารนํ 1าแข็งแลงโจกุล Langjökull ธารนํ 1าแข็งที�ใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของประเทศ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําทา่นเที)ยวชมความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคํา 

หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้า
ไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที)สําคญัในประวตัิศาสตร์ของชาติคือ ซิง
เควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกของ
องค์การยเูนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื)อมระหว่างทวีปยเูรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ 
สถานที)แห่งนี 'มีความสําคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้
ก่อตั 'งเมื)อปี ค.ศ. 930 และตอ่เนื)องมาจนถึงปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลร์ี (Þingvellir) ตั 'งอยู่
ตรงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ)งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที)
ใหญ่ที)สดุในไอซ์แลนด์ ใกล้กบัคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกิลล์ 
(Hengill) เป็นจุดกําเนิดด้านประวตัิศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที)มีรอย
เลื)อนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื)นกิโลเมตร  

 
(144 ก.ม.) 

 

 ไปชมนํ 1าตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นนํ 1าตกที�มี
ชื�อเสียงแห่งหนึ�งของประเทศและยงัจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ที�ไอซ์แลนด์จดัให้อยูใ่นเส้นทาง 
“วงกลมทองคํา” ที�เมื�อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาทอ่งเที�ยว ชื�อนํ 1าตกแหง่ Gullfoss มา
จากคําว่า Gull ที�แปลว่า ทองคํา และ Foss ที�แปลว่า นํ 1าตก เมื�อรวมกันหมายถึง 
นํ 1าตกทองคํา ถือเป็นหนึ�งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที�เกิดจากการ
ละลายของธารนํ 1าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื 1องล่างที�ความสูงกว่า 30 เมตร 
จากนั 1นนําคณะเดินทางเข้าสูที่�พกั 

 

 แล้วไปชมนํ 1าพรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) นํ 1าพรุ้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ�งเป็นที�มาของคําวา่ กีย์
เซอร์ geyser ที�ใช้กนัทั�วโลก นํ 1าพรุ้อนที�นี�พวยพุง่ขึ 1นสงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุๆ 7-10 นาที 
ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ 1นมาอยา่งประณีต พลงังานที�อยูใ่ต้หินเปลอืก
โลก ขบัเคลื�อนออกมาเป็นนํ 1าพรุ้อน ช่วยให้อากาศอบอุน่เย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลง
ความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟ้าสง่ใช้ทั�วประเทศ  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั LITLI GEYSIR HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelgeysir.is  
วันที�ห้า South Shore - นํ Tาตกสโกการ์ฟอสส์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดาํ – 

ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารนํ Tาแข็ง 
อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านท่องเที)ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื)อเสียงในเรื)อง

ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ)งเป็นพลังงานที)ถูกนํามาใช้ทดแทน
เชื 'อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี 'ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที)ไร้มลพิษ นอกจากนี '
พลงังานดงักลา่วยงัถกูนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทศันียภาพสองข้างทาง
เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสตัว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั 
และเป็นภเูขาไฟที)ยงัมีการปะทอุยูต่ลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภเูขาไฟ
แห่งนี 'ก่อนให้เกิดการปิดน่านฟ้าทั)วทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถึง 6 วนั แวะถ่ายรูปกับ

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ 'าตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร และนํ 'าตกอีกแห่งหนึ)ง
คือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสงู 62  เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของ
นํ 'าตกที)เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุง่ลาวา, โตรกผา และหบุเหว  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย จากนั 'นออกเดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที�มี

รายชื�อในการจัดอนัดบัชายหาดที�สวยที�สุดในโลกเมื�อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที�มีฝนตก
มากที�สดุในไอซ์แลนด์ ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีดํา ซึ�งเกิดจากการสกึกร่อนของ
หินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอคันีที�พบได้โดยทั�วไป เกิดจากการเย็นตวัของ
ลาวาอยา่งรวดเร็วบนพื 1นผิวโลก  

 จากนั 1นนําท่านพบกับประสบการณ์ใหม่กับคําเปรียบเปรยที�ว่า “อย่าเพิ�งไปจาก
ไอซ์แลนด์ หากทา่นยงัไมไ่ด้เก็บเกี�ยวประสบการณ์จากธารนํ 1าแข็ง” ด้วยการขบัรถสโนว์
โมบิลตะลยุไปในทุ่งนํ 1าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที�อยู่สงูที�สดุของโลก มี
ความกว้างใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธารนํ 1าแข็งทั 1งหมดในไอซ์แลนด์ พื 1นที�กวา่ 595 ตาราง
กิโลเมตร ตะลยุไปในทุ่งนํ 1าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ�มตลอด 1 ชั�วโมง (ชุดกันความหนาว
,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)   

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันที�หก โจกุลซาร์ลอน – ธารนํ Tาแข็งแห่งวัทนาโจกุล – เซลฟอส์ส  พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสูโ่จกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนํ 1าแข็ง ที�รู้จกักนัเป็น

อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารนํ 1าแข็งที�ใหญ่ที�สดุในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL 
มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารนํ 1าแข็งทั 1งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากที�สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธาร
นํ 1าแข็งที�มากขึ 1น ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจบุนัโจกลุซาร์ลอนมีพื 1นที�กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลึกของนํ 1าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื�นตาตื�นใจกับการ ชมภูเขานํ 1าแข็ง 
(ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผลพ้่นพื 1นนํ 1าในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิด
สสีนัสวยงามที�มีอยูเ่พียงไมกี่�แหง่ในโลก   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย หลงัจากนั 1นนําคณะเดินทางสูเ่มืองเซลฟอส์ส   
19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจํากดัในการรองรับนกัทอ่งเที�ยว ซึ�งมีอยูเ่พียงไมกี่�
แหง่อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากไปจากโปรแกรมการทอ่งเที�ยว 

www.hotelselfoss.is 

วันที�เจ็ด เซลฟอส์ส – คีร์ยซูริค - อาบนํ Tาแร่บลูลากูน - เรคยาวิก  พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสู ่คีร์ยซูริค (Krysuvik) เป็นพื 1นที�ความร้อนใต้พิภพบนคาบสมทุร หรือมี

อีกชื�อหนึ�งวา่ Gunnuhver และนํ 1าพรุ้อนใต้ทะเลสาบ Kleifarvatn แผน่เปลอืกโลกใน
คาบสมทุรเรคยาเนส ออ่นไหวตอ่การเกิดแผน่ดินไหว 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย นําคณะเข้าสู่บ่อนํ 'าแร่ร้อนและสปาที)โด่งดังระดับโลก บลูลากูน หรือทะเลสาบสีฟ้า 
สถานที)ท่องเที)ยวเพื)อสขุภาพระดบัโลกและโดง่ดงัที)สดุของไอซ์แลนด์ นกัท่องเที)ยวกว่า 
95% ตา่งไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานที)แห่งนี ' เชิญทา่น อาบนํ 'าแร่ธรรมชาติ เพื)อการ
บํารุงผิวพรรณ         ผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื)อการพกัผอ่นอยา่งแท้จริง  

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
www.parkinn.com 

วันที�แปด สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 
06.00 น. เช็คเอ๊าท์แล้วคณะออกเดนิทางสู่สนามบนิเคฟลาวกิ  Buffet 
07.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air   
12.y] น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื�อรอตอ่เครื�อง  
14.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที)ยวบินที) TG955  
วันทีเก้า เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
06.15 น. นําทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที)ยวซึ)งอาจมีการเปลี)ยนแปลง เนื)องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที)ยวที)สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น � วนั กอ่นการเดินทางเทา่นั 'น) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

17 – 25 พ.ค. 2562 143,000.- 129,000.- 115,000.- 19,000.- 15,000.- -23,000.- 
-19,000.- 

14 - 22 มิ.ย. 2562 

150,000.- 135,000.- 120,000.- 25,000.- 21,000.- -23,000.- 
-19,000.- 

5 – 13 ก.ค. 2562 
12 - 20 ก.ค. 2562 

19 - 27 ก.ค. 2562 

26 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562 
คา่ทวัร์รวม : 

 

� คา่ตั{วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ 1ามนัเชื 1อเพลงิ ณ วันที� 21 มีนาคม 2562  

� คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุ

� คา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆตามที�ระบใุนรายการ  

� ค่าโรงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกัน โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที�
ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื�องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี�ยนย้ายเมืองพัก หากวัน
ดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ 1น y-H เทา่ตวั   

� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะประเทศ 

� คา่ธรรมเนียมวีซา่เดนมาร์ก (เชงเก้น) 

� คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที� 2 ยโูร / ทา่น / วนั 

� ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย
ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ 1นเชิง จากอบุตัิเหต ุสาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงินเอา



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื�องหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั 1งนี 1ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

� สาํหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื�อง นํ 1าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ตั 1งแตเ่ดือน กรกฎาคม �\G� 
สายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื�อง นํ 1าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  และสามารถถือสมัภาระขึ 1นเครื�อง
ได้นํ 1าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครื�องได้ไม่เกิน 20 
กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ F ใบเท่านั 1น และนําสมัภาระถือขึ 1นเครื�องนํ 1าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่า
ระวางนํ 1าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิของสายการบินที�ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 

 
 

 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ�น 

� คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต)  

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกัคา่อาหารและ
เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทาง กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�ทา่นรู้จกัและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลทา่นด้วย
ขั 1นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจํา
ล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ)งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที)จอง ซึ�งเงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการ
จองของท่าน และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินสว่นที�เหลอืตามวนัที�
กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเงื�อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื 1ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี 1 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี 1 
1. เด็กที�มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง H ขวบ 

2. ผู้สงูอายทีุ�มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางที�บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

4. ทา่นที�มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลที�มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ที�ดื�มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 
สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที�ไม่ยอมรับเงื�อนไขระหวา่งทวัร์ ที�มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ที�ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ�งบางครั 1งอาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื�นหรือโปรแกรมทอ่งเที�ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 1 

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัที�นําเที�ยว  

ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 
1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัที�นําเที�ยว  

ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบ น้อยกว่าสบิห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว  

ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จ่ายจริง เพื�อการเตรียมการจดันําเที�ยวตอ่ไปนี 1 ให้นํามาหกัจากเงินคา่บริการ
ที�ต้องจา่ยตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียกจากนกัทอ่งเที�ยว
ไมไ่ด้ ทั 1งนี 1ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี 1 

2.1   คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2   คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
2.3   คา่ใช้จา่ยที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี 1 เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตั 1งแตว่นัที� 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตั{วเครื�องบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที�สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตั{วเครื�องบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั 1น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที�ฯ เพื�อยืนยนัในกรณีที�ตั{วเครื�องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที�ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นที�เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 
การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตั{วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ 1นอยูก่บัเงื�อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั 1น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั 1งหมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นั 1น 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ 1ามนัเชื 1อเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอัตราที�ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที�  21 พฤศจิกายน 2561 การเปลี�ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�มที�ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที�ออกตั{ว 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

� ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที�มีเตียงเดี�ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ�งห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที�เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 
สาํหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทั 1งนี 1ขึ 1นอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

� ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที�มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ�งห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที�ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 
Room) ขึ 1นอยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ�ง
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่ีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอณุหภมูิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นั 1น   

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ 1น y-H เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการ
ปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาบนํ 1า ซึ�งขึ 1นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั 1น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ�มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมได้ 

สถานที�เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั 1งปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชมนั 1น ๆ ปิดทําการ 
หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบไุว้ในเอกสารของสถานที�นั 1น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื�อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานที�ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื�องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที�เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

� สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื�อง นํ 1าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชั 1นประหยดั / 
Economy Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึ 1นเครื�องได้นํ 1าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํ 1าหนกั
เพิ�มเป็นสทิธิของสายการบินที�ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ 1นเครื�องได้ ต้องมีนํ 1าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง 
45 เซนติเมตร (18 นิ 1ว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิ 1ว) x สงู 25 เซนติเมตร (9.75 นิ 1ว)  

� ในบางรายการทัวร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ 1าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ�ากว่า
มาตรฐานได้ ทั 1งนี 1ขึ 1นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ในนํ 1าหนกัสว่นที�เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ 1นบนพาหนะการเดินทาง 

� บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน F],]]] บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี� (Smoking Area) 

 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดที�ชดัเจนใน
เรื�องการสบูบหุรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี� ทั 1งนี 1เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า H - \ ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั 1งหมด 

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายื�นประมาณ 15 - 30 วันทาํการ 
(ลกูค้าทกุท่านต้องมาโชว์ตวัเพื�อทําการสแกนลายนิ 1วมือที� VFS เดนมาร์ก) 

� พาสปอร์ตที�ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ตํ�ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื�น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ *กรณีเคยมีวีซา่เชงเก้น แตห่าไมเ่จอ ต้องไปคดัสาํเนาที�
สาํนกังานตรวจคนเข้าเมือง 

� รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ 1ว จํานวน 2 รูป พื 1นหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดํา, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนั
ทั 1ง � รูป  

� สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สาํเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /สําเนาสตูิบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่ึง �] ปีบริบรูณ์  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั 1นโดยระบุตําแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี 1 และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลงัจากนั 1นจะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา ไมเ่กิน 1  เดือน    

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

� Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทไม่เกิน F\ วนั ก่อนวนัที�ยื�นคําร้องขอวีซา่ ควรเลอืกเลม่ที�มีการเข้า
ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ�ากว่า 6 หลกั เพื�อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื�อกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองจาก
ธนาคารรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย และท่านที�อายเุกิน F\ ปีบริบรูณ์ ต้องใช้บญัชีสว่นตวัยื�นเอกสารด้วย / ***สถานทตูไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทั 1งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบชืุ�อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที�จดัการเดินทางนี 1ในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   

� กรณีที�เด็กอายตุํ�ากวา่ �] ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั 1ง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทั 1งนี 1บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เนื�องจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธิ�เรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื�อนไขที�บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 

 

  

  

 


