
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)  
21.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมูิ  ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที�

คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั 1นเชิญรอ ณ ห้องพัก
ผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน "# วนั โดยซื 'อตั(วเครื)องบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที)พกั, ร้านอาหาร สถานที)เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที)เกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลกิเที)ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที)ยวบิน (ขึ 'นเครื)องไมท่นั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื)น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์มีสทิธิ>
ในการเปลี)ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที)ชําระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื)น ๆ เกิดขึ 'นนอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ)งที)ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้ 

 

วันที�สอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที�ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - 
บอร์กาเนส 

 

00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG954  
06.50 น. ถึงสนามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของศลุกากร

แล้ว นําทา่นเที�ยวชมกรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แก่
ในยคุเรอเนสซองส์สร้างในปี EFGH แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ที�มีประติมากรรมที�แสดง
ถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิต และการดิ 1นรนตอ่สู้ของมนษุย์ชาติ ซึ�งเป็นผลงานประติมากรชื�อ
ดังกุสตาฟ วิ เ กอแลนด์  แ ล้วกลับ เ ข้ าสู่ เ ขตใจกลางเมื อง  ชมทํา เ นียบรัฐบาล, 
พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุวา่ 100 ปี อาทิ เนชั�นแนลเธียเตอร์, 
อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

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

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.55 ชั�วโมง) 
 

15.05 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน) 
เนื�องจากควนัไอนํ 1าที�พวยพุ่งขึ 1นมาจากบ่อนํ 1าร้อน นอกจากนี 1ยงัมีตํานานไวกิ 1งโบราณ ที�มี
หลกัฐานแสดงถึงการปกครองดนิแดนแถบนี 1มากอ่น จากนั 1น นําคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มอืง
บอร์กาเนส (Borgarnes) ซึ�งตั 1งอยูท่างฝั�งตะวนัตกของประเทศไอซ์แลนด์ 

(116 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันที�สาม บอร์กาเนส - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - 

บอร์กาเนส 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสู่ท่าเรือบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West Iceland มีอีกหนึ)ง

กิจกรรมที)ไมค่วรพลาดคือการ ลอ่งเรือชมวาฬ กลา่วกนัวา่การชมวาฬในเขตนี 'ทา่นอาจโชค
ดีได้พบกับ 5 ผู้ยิ)งใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ในเขตภูมิภาคนี 'เป็นที)นิยมของ
นักท่องเที)ยวที)จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที)สุด วาฬสีนํ 'าเงิน,       
วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหวัทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต 
หรือ วาฬออร์กา ที)อาศยัอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวน
สิทธิNในกรณีที�บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื�องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื Qอ
อาํนวยการล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั�วโมง) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย นําคณะเดินทางสู่เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ)งในสถานที)โปรโมตใน
การถ่ายภาพทิวทศัน์ที)มีชื)อเสียงมากที)สดุของไอซ์แลนด์ ในมมุมองยอดเขารูปกรวยควํ)ามี
นํ 'าตกและธารนํ 'ารายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภเูขาลกูนี 'มีความสงู
ประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที)ยวที)นี)ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั 'งปี โดยเฉพาะ
ในหน้าหนาวที)จะมองเห็นภเูขา Kirkjufell ปกคลมุไปด้วยหิมะสขีาว  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันที�สี�  บอร์กาเนส - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - นํ (าตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแอง

การ่าแห่งไอซ์แลนด์) - นํ Qาพุร้อนเกย์ซีร์ – เซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านเที)ยวชมความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคํา 

หรือ Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญ้าตดักบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ, ววัและม้าไอซ์แลนด์
หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที)สําคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ 
(Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก 
(UNESCO) เป็นรอยเชื)อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที)แห่งนี 'มี
ความสําคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั 'งเมื)อปี ค.ศ. 930 
และต่อเนื)องมาจนถึงปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั 'งอยู่ตรงรอยแยกของหบุเขา
กับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ)งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที)ใหญ่ที)สุดในไอซ์แลนด์          
ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกําเนิด
ด้านประวตัิศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที)มีรอยเลื)อนของโลก เป็นระยะทาง
หลายหมื)นกิโลเมตร แล้วไปชมนํ 1าพรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) นํ 1าพุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ�งเป็น
ที�มาของคําวา่ กีย์เซอร์ geyser ที�ใช้กนัทั�วโลก นํ 1าพรุ้อนที�นี�พวยพุง่ขึ 1นสงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุๆ 
7-10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ 1นมาอย่างประณีต พลงังานที�อยู่ใต้หิน
เปลือกโลก ขบัเคลื�อนออกมาเป็นนํ 1าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้
แปลงความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟ้าสง่ใช้ทั�วประเทศ 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ไปชมนํ 1าตกกลูล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแหง่ไอซ์แลนด์ ถือเป็นนํ 1าตกที�มีชื�อเสียง

แห่งหนึ�งของประเทศและยงัจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที�ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลม
ทองคํา” ที�เมื�อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที�ยว ชื�อนํ 1าตกแห่ง Gullfoss มาจากคําว่า 
Gull ที�แปลว่า ทองคํา และ Foss ที�แปลว่า นํ 1าตก เมื�อรวมกันหมายถึง นํ 1าตกทองคํา ถือ
เป็นหนึ�งในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติระดบัโลก ที�เกิดจากการละลายของธารนํ 1าแข็ง
และลดระดบัลงในโตรกเขาเบื 1องลา่งที�ความสงูกวา่ 30 เมตร จากนั 1นนําคณะเดินทางเข้าสู่
ที�พกั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 หลงัอาหารคํ�า เริ�มปฏิบติัการล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์คเสย์ริ (Stokkseyri) เป็นเมือง

แห่งแรกที�เริ�มลา่แสงเหนือ และเป็นจดุยอดนิยมอีกแห่งหนึ�งในการลา่แสงเหนือ 

 
 นําคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจํากดัในการรองรับนกัทอ่งเที�ยว ซึ�งมีอยูเ่พียงไมกี่�แหง่
อาจมกีารเปลี�ยนแปลงจากไปจากโปรแกรมการทอ่งเที�ยว 

www.hotelselfoss.is 

วันที�ห้า เซลฟอสส์ - South Shore - นํ Qาตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์
โมบิลตะลุยธารนํ Qาแข็ง - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. นําท่านท่องเที)ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื)อเสียงในเรื)องของ
การค้นพบพลงังานความร้อนใต้พิภพ ซึ)งเป็นพลงังานที)ถกูนํามาใช้ทดแทนเชื 'อเพลิง ทําให้
ประเทศแห่งนี 'ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที)ไร้มลพิษ นอกจากนี 'พลงังานดงักล่าวยงัถกู
นํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย                  
ฟาร์มปศสุตัว์ มีภเูขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั และเป็นภเูขาไฟที)ยงัมี
การปะทอุยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภเูขาไฟแห่งนี 'ก่อนให้เกิดการปิด
น่านฟ้าทั)วทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรูปกับนํ 'าตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ 
(Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร และนํ 'าตกอีกแหง่หนึ)งคือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) 
มีความสงู vw เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของนํ 'าตกที)เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วย
ทุง่ลาวา, โตรกผา และหบุเหว จากนั 'นออกเดินทางตอ่สูห่มูบ้่านวิก (Vik) หมูบ้่านเลก็ๆ ทาง
ใต้ของไอซ์แลนด์ ที�มีรายชื�อในการจัดอนัดบัชายหาดที�สวยที�สดุในโลกเมื�อปี 1991 เป็น
หมูบ้่านที�มีฝนตกมากที�สดุในไอซ์แลนด์ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย จากนั 1นนําท่านพบกบัประสบการณ์ใหม่กบัคําเปรียบเปรยที�ว่า “อย่าเพิ�งไปจากไอซ์แลนด์ 

หากทา่นยงัไมไ่ด้เก็บเกี�ยวประสบการณ์จากธารนํ 1าแข็ง” ด้วยการขบัรถสโนว์โมบิลตะลยุไป
ในทุง่นํ 1าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที�อยูส่งูที�สดุของโลก มีความกว้างใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของธารนํ 1าแข็งทั 1งหมดในไอซ์แลนด์ พื 1นที�กว่า 595 ตารางกิโลเมตร ตะลยุไปใน       
ทุ่งนํ 1าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ�มตลอด 1 ชั�วโมง (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ,        
รองเ ท้าบู๊ ท  มี ใ ห้บ ริการ)  จากนั 1น เดินทางสู่ เมือง เคิ ร์ กยูแบยา ร์กเลาสเทอร์  
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ระหวา่งทางชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที�เกิดการ
เย็นลงอย่างช้า ๆ ทําให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี�ยม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนันา่
ทึ�ง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันที�หก โจกุลซาร์ลอน - ธารนํ Qาแข็งแห่งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์เบิร์ก - ถํ Qาคริสตัล - 

เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนํ 1าแข็ง ที�รู้จักกันเป็น

อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารนํ 1าแข็งที�ใหญ่ที�สดุในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มี
ขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารนํ 1าแข็งทั 1งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาด
ความหนามากที�สดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารนํ 1าแข็งที�มากขึ 1น 
ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจุบนัโจกุลซาร์ลอนมีพื 1นที�กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลกึของ
นํ 1าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื�นตาตื�นใจกบัการ ชมภเูขานํ 1าแข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียง
รายโผลพ้่นพื 1นนํ 1าในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสนัสวยงามที�มีอยูเ่พียงไมกี่�
แหง่ในโลก  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําท่านชมถํ 1าคริสตัล (Crystal Cave) เป็นถํ 1าในทะเลสาบแช่แข็งที�เกิดจากธารนํ 1าแข็ง             

สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถํ 1าแห่งนี 1มีปากถํ 1าที�เป็นปล่องนํ 1าแข็งสูง
ประมาณ zz ฟตุ แตเ่นื�องจากสภาพอณุหภมูิที�คอ่นข้างมีการเปลี�ยนแปลงบอ่ย รูปแบบของ
ถํ 1านํ 1าแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชมความ
งดงามของถํ 1านํ 1าแข็ง จึงสามารถทําได้แคใ่นช่วงฤดหูนาว ความความโดดเดน่ของถํ 1าแหง่นี 1
ก็คือ ผนังนํ 1าแข็งคือก้อนนํ 1าแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที�สามารถมองเห็นได้
ภายใต้ผนงัถํ 1า ให้ความรู้สกึเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงใน
โลกนี 1 แล้วเดินทางกลบัสูเ่มืองเคิร์กยแูบยาร์กเลาสเทอร์   

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันที�เจ็ด เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดาํ - เรคยาวิก   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสูก่รุงเรคยาวกิ ระหวา่งทางแวะชมหาดทรายสดีาํ ซึ�งเกิดจากการสกึกร่อน

ของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอคันีที�พบได้โดยทั�วไป เกิดจากการเย็นตวัของ
ลาวาอยา่งรวดเร็วบนพื 1นผิวโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ออกเดินทางต่อสูก่รุงเรคยาวิก (หรืออ่าวแห่งควนั) เนื�องจากควนัไอนํ 1าที�พวยพุ่งขึ 1นมาจาก

บ่อนํ 1าร้อน นอกจากนี 1ยงัมีตํานานไวกิ 1งโบราณที�มีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน
แถบนี 1มาก่อน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.islandshotel.is 
วันที�แปด เที�ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบนํ Qาแร่บลูลากูน  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านเที)ยวชมสู่กรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต์ที)สงูที)สดุในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที)สงูอีกจุดหนึ)งของเมืองที)เมื)อขึ 'นไปด้านบนจะ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี 'มีความสําคัญในฐานะที)เป็น           
ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที)มีเอกลกัษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) 
เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั)นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตั 'งแตปี่
เริ)มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั)งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ)งสถานที)ในประวตัิศาสตร์
คือ Hofdi House บ้านที)มีเรื)องราวในประวตัิศาสตร์ชาติอนันา่สนใจ เคยใช้เป็นที)รับรองและ
จดัเลี 'ยงผู้ นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ยิ)งใหญ่ในการยตุิสงครามเย็น  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย นําคณะเข้าสูบ่อ่นํ 'าแร่ร้อนและสปาที)โดง่ดงัระดบัโลก บลลูากนู หรือทะเลสาบสฟ้ีา สถานที)

ท่องเที)ยวเพื)อสขุภาพระดบัโลกและโด่งดงัที)สดุของไอซ์แลนด์ นกัท่องเที)ยวกว่า 95% ต่าง
ไมพ่ลาดกบัการมาเยือนสถานที)แหง่นี ' เชิญทา่น อาบนํ 'าแร่ธรรมชาติ เพื)อการบํารุงผิวพรรณ 
ผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื)อการพกัผอ่นอยา่งแท้จริง   

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

ในระดบัเดียวกนั 
www.parkinn.com 

วันที�เก้า สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
05.30 น. เช็คเอ๊าท์แล้วคณะออกเดนิทางสู่สนามบนิเคฟลาวกิ (บริการอาหารเช้าแบบกล่อง) Breakfast Box 
07.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air   
11.30 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื�อรอตอ่เครื�อง  
13.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที)ยวบินที) TG955  
วันที�สิบ เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
06.20 น. นําทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

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

ข้อมูลเพิ�มเตมิปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เป็นปรากฏการณ์ที�เกิดขึ 1นตามธรรมชาตใินเชตบริเวณขั 1วโลกเหนือในกลุม่ประเทศที�อยุใ่นเขตอาร์กติก เซอร์เคิล 

โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยูด้่วย มกัจะพบเห็นได้ทั�วไปเนื�องจากเป็นแสงที�มาจากชั 1นบรรยากาศเหนือพื 1นโลกไปราว 100-300 ก.ม. 
โดยจะเห็นได้ชดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด 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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

*24 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 63* 
 

172,000.- 
 

 
155,000.- 

 

 
138,000.- 

 

 
32,000.- 

 

 
27,000.- 

 
-26,000.- 
-20,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 

 

� คา่ตั}วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ 1ามนัเชื 1อเพลงิ ณ วันที� 8 พฤษภาคม 2562  

� คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุ

� คา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆตามที�ระบใุนรายการ  

� ค่าโรงแรมที�พกัระดบั G ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที�ท่านจอง
ห้องพกัแบบ � เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขต
แลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื�องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี�ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ 1น �-G เทา่ตวั   

� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะประเทศ 

� คา่ธรรมเนียมวีซา่เดนมาร์ก (เชงเก้น) 

� ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ 1นเชิง จากอุบตัิเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทั 1งนี 1ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

� สําหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื�อง นํ 1าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึ 1นเครื�องได้
นํ 1าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / สาํหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครื�องได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม / ใบ 
โหลดได้ท่านละ E ใบเท่านั 1น และนําสมัภาระถือขึ 1นเครื�องนํ 1าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํ 1าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิ
ของสายการบินที�ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 

 
 

 

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

� คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที� 2 ยโูร / ทา่น / วนั 

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ�น 

� คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต)  

� ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื�องดื�มในห้องพัก และค่าอาหารที�สั�งมาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�ท่านรู้จกัและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วย
ขั 1นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมัดจําล่วงหน้า 
30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ)งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที)จอง ซึ�งเงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น 
และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นที�เหลอืตามวนัที�กําหนด ทางบริษัท
ฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเงื�อนไข 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เด็กที�มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง G ขวบ 

2. ผู้สงูอายทีุ�มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางที�บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

4. ทา่นที�มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลที�มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ที�ดื�มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สร้าง
ความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที�ไมย่อมรับเงื�อนไขระหวา่งทวัร์ ที�มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ที�ก่อหวอด ประท้วง 
ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ�งบางครั 1งอาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะ
ทา่นอื�นหรือโปรแกรมทอ่งเที�ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 

E. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 1 
    E.E ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว                 
          ให้คืน lmm% ของเงนิค่าบริการ 
    E.z ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว 
         ให้คืน om% ของเงนิค่าบริการ 
    E.� ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

z. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จา่ยจริง เพื�อการเตรียมการจดัการนําเที�ยวตอ่ไปนี 1 ให้นํามาหกัจากเงิน  
   คา่บริการที�ต้องจ่ายตามข้อ E แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียกจาก 
   นกัทอ่งเที�ยวไมไ่ด้ ทั 1งนี 1ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี 1 
   z.E คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 
   z.z คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
   z.� คา่ใช้จ่ายที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี 1 เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.z��E โดย
ประกาศใช้นบัตั 1งแตว่นัที� E� มิถนุายน z��� เป็นต้นไป 

ตั}วเครื�องบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตั}วเครื�องบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั 1น และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที�ฯ เพื�อ
ยืนยนัในกรณีที�ตั}วเครื�องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที�ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นที�เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 
การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตั}วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 
100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ 1นอยู่กบัเงื�อนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนั 1น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั 1งหมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นั 1น 

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

 คิดตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที� 8 พฤษภาคม 2562 การเปลี�ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ
เป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�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 คือห้องพกัที�เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู้
พกั 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 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 
Room) ขึ 1นอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ�งอาจจะ
ทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภมูิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นั 1น   

� ในกรณีที�มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ 1น �-G เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการ
ปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยุโรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ 1า ซึ�งขึ 1นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั 1น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ�มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ�มเติมได้ 

สถานที�เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั 1งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชมนั 1น ๆ ปิดทําการ 
หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่ว
ได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไว้ในเอกสารของสถานที�นั 1น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื�อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที�ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที�
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื�องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียด
สถานที�เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

� สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื�อง นํ 1าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชั 1นประหยัด / 
Economy Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึ 1นเครื�องได้นํ 1าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํ 1าหนกัเพิ�ม
เป็นสทิธิของสายการบินที�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)  

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ 1าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ�ากวา่มาตรฐานได้ 
ทั 1งนี 1ขึ 1นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ�ไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในนํ 1าหนกัสว่นที�
เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ 1นบนพาหนะการเดินทาง 

� บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบตอ่การสญู
หายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน E�,��� บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี� (Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที�ชดัเจนในเรื�อง
การสบูบหุรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี� ทั 1งนี 1เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ G - � ชั�วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้อง
ให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์
ทั 1งหมด 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

� พาสปอร์ตที�ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ตํ�ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื�น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัิวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้น แต่หาไม่เจอ ต้องไปคัดสําเนาที�
สาํนกังานตรวจคนเข้าเมือง 

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

� สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสตูิบตัร ใน
กรณีอายไุมถ่ึง z� ปีบริบรูณ์  

� หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั 1นโดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี 1 และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลงัจากนั 1นจะกลบัมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา ไมเ่กิน 1  เดือน    

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที�คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

� Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทไมเ่กิน E� วนั ก่อนวนัที�ยื�นคําร้องขอวีซา่ ควรเลอืกเลม่ที�มีการเข้าออก
ของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ�ากว่า 6 หลกั เพื�อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดร้อน
เมื�อกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองจากธนาคารรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย และทา่นที�อายเุกิน E� ปีบริบรูณ์ ต้องใช้บญัชีสว่นตวัยื�นเอกสารด้วย / ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั 1งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที�จดัการเดินทางนี 1ในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   

� กรณีที�เด็กอายตุํ�ากวา่ z� ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, มารดา จะต้องไปยื�น
เรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการ
เขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั 1ง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กาย
สภุาพ ทั 1งนี 1บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เนื�องจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไมม่ีสทิธิ�เรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื�อนไขที�บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


