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NT513
ทวัรย์ุโรป แกรนดไ์อซแ์ลนด ์10 วัน 7 คนื (TG) [ปีใหม]่
ทัวรย์ุโรป ไอซแ์ลนด ์, 10 วัน 7 คนื ,

RADISSON BLU SAGA REYKJAVIK  , HOTEL LAKI  , HOTEL SELFOSS  , PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK
 , ICELANDAIR HOTEL HAMAR

ลอ่งเรอืชมวาฬ - เคริค์จูเฟล - น้าํตกเซลยาแลนสฟ์อสส ์- โกลเดน้เซอรเ์คลิ - ซงิเควลลรี ์- น้าํตกกูลลฟ์อสส ์
น้าํพรุอ้นเกยซ์รี ์- ลา่แสงเหนอื - โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา - น้าํพรุอ้นธรรมชาต ิ- หาดทรายสดีํา - อาบน้าํแรบ่ลลูากูน

น้าํตกสโกการฟ์อสส ์- ขบัสโนวโ์มบลิตะลยุธารน้าํแข็ง - เคริก์ยแูบยารก์เลาสเทอร ์- ซงิเควลลรี ์
ถ ้าํครสิตลั - โจกุลซารล์อน - ธารน้าํแข็งแหง่วทันาโจกุล - ชมไอซเ์บริก์ - ภูเขาน้าํแข็ง - หมูบ่า้นวกิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอรเ์วย)์

21.00 น.
พรอ้มคณะท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (16-19) สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ จากนันเชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก

หมายเหต ุ: ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่งๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนืๆ
ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวรม์สีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทชํีาระแลว้
เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื  ๆเกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ
เพราะเป็นสงิททีางบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัท ี2
กรุงออสโล (นอรเ์วย)์ - เทยีวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวกิ (ไอซแ์ลนด)์ - บอรก์าเนส



00.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG954

06.50 น.
ถงึ สนามบนิการด์เดอมูน กรุงออสโล ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและการตรวจของศลุกากรแลว้

นําทา่นเทยีวชม กรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเกา่แกใ่นยุคเรอเนสซองสส์รา้งในปี 1648
แลว้ไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ์ทมีปีระตมิากรรมทแีสดงถงึความเป็นอยู่สภาพชวีติ และการดนิรนตอ่สูข้องมนุษยช์าติ
ซงึเป็นผลงานประตมิากรชอืดังกสุตาฟวเิกอแลนด์

เดนิทางเขา้สูเ่ขตใจกลางเมอืง ชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายุกวา่ 100 ปี อาท ิเนชนัแนลเธยีเตอร,์
อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ ซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง

11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.00 น.
รถโคช้นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิการด์เดอมูน กรุงออสโล

13.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดย สายการบนิสแกนดเินเวยีน (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 2.55 ชวัโมง)

15.05 น.
ถงึ สนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ (อ่าวแหง่ควัน) เนืองจากควันไอน ้าํทพีวยพุง่ขนึมาจากบอ่น ้าํรอ้น
นอกจากนียังมตํีานานไวกงิโบราณ ทมีหีลักฐานแสดงถงึการปกครองดนิแดนแถบนีมากอ่น

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
บอรก์าเนส - ลอ่งเรอืชมวาฬ - เคริค์จเูฟล สญัลกัษณ์แหง่ไอซแ์ลนด ์- บอรก์าเนส

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเดนิทางสู ่ทา่เรอืบนคาบสมุทรสแนเฟลลส์เนส ในเขต West Iceland มอีกีหนงึกจิกรรมทไีม่ควรพลาดคอืการ ลอ่งเรอืชมวาฬ
กลา่วกันวา่การชมวาฬในเขตนีทา่นอาจโชคดไีดพ้บกับ 5 ผูย้งิใหญ่แหง่ทอ้งทะเล (Big 5 of the Sea)
ในเขตภมูภิาคนีเป็นทนียิมของนักทอ่งเทยีวทจีะไดม้โีอกาสใกลช้ดิกับวาฬแบบธรรมชาตมิากทสีดุ วาฬสนี ้าํเงนิ, วาฬสเปิรม์ หรือ วาฬหัวทยุ,
วาฬมงิค,์ วาฬหลังคอ่ม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออรก์า ทอีาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
(บนเรือมชีดุกันหนาวใหย้ืมและขอสงวนสทิธใินกรณีทบีรษัิทเรือยกเลกิใหบ้รกิาร
อันเนืองมาจากสภาพภมูอิากาศไม่เออือํานวยการลอ่งเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชวัโมง)

14.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําคณะเดนิทางสู ่เคริค์จเูฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland
หนงึในสถานทโีปรโมตในการถ่ายภาพทวิทัศนท์มีชีอืเสยีงมากทสีดุของไอซแ์ลนด ์ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่าํมนี ้าํตกและธารน ้าํรายรอบ
เป็นภาพสญัลักษณ์ของประเทศไอซแ์ลนด ์ภเูขาลกูนีมคีวามสงูประมาณ 463 เมตร ไม่วา่จะมาเทยีวทนีีในชว่งไหนก็มคีวามงดงามตลอดทังปี
โดยเฉพาะในหนา้หนาวทจีะมองเห็นภเูขา Kirkjufell ปกคลมุไปดว้ยหมิะสขีาว

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรอืเทยีบเทา่



วนัท ี4
บอรก์าเนส - เรยค์อรท์ - โกลเดน้เซอรเ์คลิ - ซงิเควลลรี ์- น้าํตกกูลลฟ์อสส ์(ไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด)์ - น้าํพรุอ้นเกยซ์รี ์-
ลา่แสงเหนอื

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเรยค์อลท์ เพอืชม บอ่น้าํพรุอ้นเดลดารต์งุกูเวอร ์(Deildartunguhver Thermal Spring)
มอีุณหภมูนิ ้าํสงูทสีดุถงึ 97 องศาเซลเซยีส เป็นบอ่น ้าํพรุอ้นทใีหญ่ทสีดุ

ชมความสวยงามของ น้าํตกเฮนิฟอซซา่ ไอซแ์ลนดเ์ป็นประเทศทมีนี ้าํตกสวยหลายแหง่
ซงึเป็นน ้าํตกสาขาหนงึของน ้าํตกใหญ่ทกีอ่กําเนดิจากแหลง่ลําธาร และแม่น ้าํสายตา่ง  ๆเป็นระยะทางกวา่ 900 เมตร
ของทุง่ลาวาทเีกดิจากภเูขาไฟทอียู่ภายใตธ้ารน ้าํแข็งแลงโจกลุ Langjökull ธารน ้าํแข็งทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ใน เสน้ทางวงกลมทองคํา หรือ Golden Circle
ทัศนียภาพของทุง่หญา้ตัดกับทุง่ลาวา มฝีงูแกะ, วัวและมา้ไอซแ์ลนดห์ากนิอยู่ตามธรรมชาติ

ชมสถานทสํีาคัญในประวัตศิาสตรข์องชาตคิอื ซงิเควลลรี ์(Þingvellir) อุทยานแหง่ชาตแิหง่แรกของไอซแ์ลนด์
และมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชอืมระหวา่งทวปียูเรเซยี และทวปีอเมรกิาเหนือ
สถานทแีหง่นีมคีวามสําคัญในฐานะเป็นสภาแหง่แรกของไอซแ์ลนด ์โดยรัฐสภาไดก้อ่ตังเมอืปี ค.ศ. 930 และตอ่เนืองมาจนถงึปี ค.ศ.1789
ซงิเควลลรี ์(Þingvellir) ตังอยู่ตรงรอยแยกของหบุเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซงึเป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุในไอซแ์ลนด์
ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกลิล ์(Hengill)
เป็นจดุกําเนดิดา้นประวัตศิาสตรแ์ละดา้นธรณีวทิยาเพราะเป็นจดุทมีรีอยเลอืนของโลก เป็นระยะทางหลายหมนืกโิลเมตร

นําทา่นชม น้าํพรุอ้นธรรมชาต ิ(Geysir) ซงึเป็นทมีาของคําวา่ กยีเ์ซอร ์geysir ทใีชก้ันทัวโลก น ้าํพรุอ้นทนีีพวยพุง่ขนึสงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุ  ๆ7-
10 นาท ีไอซแ์ลนดเ์หมอืนพระเจา้บรรจงสรา้งขนึมาอย่างประณีต พลังงานทอียู่ใตห้นิเปลอืกโลก ขับเคลอืนออกมาเป็นน ้าํพรุอ้น
ชว่ยใหอ้ากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชทั้วประเทศ

หลังจากนันไปชม น้าํตกกูลลฟ์อสส ์(Gullfoss) หรือไนแองการ่าแหง่ไอซแ์ลนด ์ถอืเป็นน ้าํตกทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของประเทศและยังจัดวา่เป็น
1 ใน 3 ทไีอซแ์ลนดจั์ดใหอ้ยู่ในเสน้ทาง “วงกลมทองคํา” ทเีมอืผูม้าเยือนไอซแ์ลนดต์อ้งมาทอ่งเทยีว ชอืน ้าํตกแหง่ Gullfoss มาจากคําวา่ Gull
ทแีปลวา่ ทองคํา และ Foss ทแีปลวา่ น ้าํตก เมอืรวมกันหมายถงึ น ้าํตกทองคํา ถอืเป็นหนงึในความมหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลก
ทเีกดิจากการละลายของธารน ้าํแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบอืงลา่งทคีวามสงูกวา่ 30 เมตร

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ค่าํ
**Aurora Hunting Outside Resort**
ดว้ยขอ้จํากัดดว้ยมแีสงไฟภายในเมอืงมาก ดังนันเราจะนําทา่นออกไปนอกเมอืงสู ่เมอืงสตอรค์เสยร์ ิ(Stokkseyri)
เป็นเมอืงแหง่แรกทเีรมิลา่แสงเหนือ และเป็นจดุยอดนยิมอกีแหง่หนงึในการลา่แสงเหนือ

ทพีกั
HOTEL SELFOSS หรอืเทยีบเทา่
**โรงแรมในเขต South Iceland มขีอ้จํากัดในการรองรับนักทอ่งเทยีว
ซงึมอียู่เพยีงไม่กแีหง่อาจมกีารเปลยีนแปลงจากไปจากโปรแกรมการทอ่งเทยีว**

วนัท ี5
เซลฟอสส ์- South Shore - น้าํตกสโกการฟ์อสส ์- ขบัสโนวโ์มบลิตะลยุธารน้าํแข็ง - เคริก์ยูแบยารก์เลาสเทอร์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.



นําทา่นทอ่งเทยีวเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนดม์ชีอืเสยีงในเรืองของการคน้พบพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ
ซงึเป็นพลังงานทถีูกนํามาใชท้ดแทนเชอืเพลงิ ทําใหป้ระเทศแหง่นีไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงทไีรม้ลพษิ
นอกจากนีพลังงานดังกลา่วยังถูกนํามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอกีดว้ยทัศนียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศสุตัว ์มภีเูขาไฟ
Eyjafjallajokull เดน่ตระหงา่นเป็นฉากหลัง และเป็นภเูขาไฟทยัีงมกีารปะทอุยู่ตลอดเวลา ในอดตีการระเบดิในปี 2010
ของภเูขาไฟแหง่นีกอ่นใหเ้กดิการปิดน่านฟ้าทัวทวปียุโรปเป็นระยะเวลาถงึ 6 วัน

แวะถ่ายรูปกับ น้าํตกเซลยาแลนสฟ์อสส ์(Seljalansfoss) มคีวามสงู 60 เมตร และน ้าํตกอกีแหง่หนงึคอื สโกการฟ์อสส ์(Skogarfoss)
มคีวามสงู 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน ้าํตกทเีป็นธรรมชาต ิโอบลอ้มไปดว้ยทุง่ลาวา, โตรกผา และหบุเหว

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นพบกับประสบการณ์ใหม่กับคําเปรียบเปรยทวีา่ “อย่าเพงิไปจากไอซแ์ลนด ์หากทา่นยังไม่ไดเ้ก็บเกยีวประสบการณ์จากธารน ้าํแข็ง”
ดว้ยการ ขับรถสโนวโ์มบลิตะลยุไปในทุง่น้าํแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดนิแดนทอียู่สงูทสีดุของโลก มคีวามกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4
ของธารน ้าํแข็งทังหมดในไอซแ์ลนด ์พนืทกีวา่ 595 ตารางกโิลเมตร ตะลยุไปในทุง่น ้าํแข็งกวา้งอย่างเต็มอมิตลอด 1 ชวัโมง
(ชดุกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมอื, รองเทา้บูท๊ มใีหบ้รกิาร)

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงเคริก์ยูแบยารก์เลาสเทอร ์(KIRKJUBAEJARKLAUSTUR)
ระหวา่งทางชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งทเีกดิการเย็นลงอย่างชา้  ๆทําใหเ้กดิแนวแตกเป็นเสาเหลยีม
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอัินน่าทงึ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL LAKI หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
ถ้าํครสิตลั - โจกุลซารล์อน - ธารน้าํแข็งแหง่วทันาโจกุล - ชมไอซเ์บริก์ - เคริก์ยูแบยารก์เลาสเทอร์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําทา่นชม ถ้าํครสิตลั (Crystal Cave) เป็นถ ้าํในทะเลสาบแชแ่ข็งทเีกดิจากธารน ้าํแข็งสวนีาเฟลลโ์จกลุ (Svinafellsjokull Glacier)
โดยถ ้าํแหง่นีมปีากถ ้าํทเีป็นปลอ่งน ้าํแข็งสงูประมาณ 22 ฟตุ แตเ่นืองจากสภาพอุณหภมูทิคีอ่นขา้งมกีารเปลยีนแปลงบอ่ย
รูปแบบของถ ้าํน ้าํแข็งจงึไม่คอ่ยแน่นอน และมกีารเปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเขา้ไปชมความงดงามของถ ้าํน ้าํแข็ง
จงึสามารถทําไดแ้คใ่นชว่งฤดหูนาว ความความโดดเดน่ของถ ้าํแหง่นีก็คอื ผนังน ้าํแข็งคอืกอ้นน ้าํแข็งสฟ้ีาอ่อนเหมอืนกับกอ้นครสิตัล
ทสีามารถมองเห็นไดภ้ายใตผ้นังถ ้าํ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเราทอ่งไปในดนิแดนพศิวง และไม่คดิวา่จะมอียู่จรงิในโลกนี
แลว้เดนิทางกลับสูเ่มอืงเคริก์ยูแบยารก์เลาสเทอร์

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําคณะออกเดนิทางสู ่โจกุลซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าํแข็ง
ทรีูจั้กกันเป็นอย่างดวีา่เป็นทะเลสาบธารน ้าํแข็งทใีหญ่ทสีดุในประเทศไอซแ์ลนด ์VATNAJOKULL มขีนาด 8,300 ตารางกโิลเมตร
เทา่กับธารน ้าํแข็งทังหมดในทวปียุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากทสีดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร
เกดิจากการละลายของธารน ้าํแข็งทมีากขนึ  ๆในทกุๆปี ปัจจบัุนโจกลุซารล์อนมพีนืทกีวา้งถงึ 18 ตารางกโิลเมตร
โดยมคีวามลกึของน ้าํในทะเลสาบถงึ 200 เมตร

ตนืตาตนืใจกับการชม ภเูขาน้าํแข็ง (ไอซเ์บริก์) กอ้นโตๆเรียงรายโผลพ่น้พนืน ้าํในทะเลสาบ
ยามกระทบแสงแดดกอ่ใหเ้กดิสสีนัสวยงามทมีอียู่เพยีงไม่กแีหง่ในโลก

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL LAKI หรอืเทยีบเทา่



วนัท ี7
เคริก์ยูแบยารก์เลาสเทอร ์- หมูบ่า้นวกิ - หาดทรายสดํีา - เรคยาวกิ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวกิ (Vik) หมู่บา้นเล็ก  ๆทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ทมีรีายชอืในการจัดอันดับชายหาดทสีวยทสีดุในโลกเมอืปี 1991
เป็นหมู่บา้นทมีฝีนตกมากทสีดุในไอซแ์ลนด ์ระหวา่งทางแวะชมหาดทรายสดํีา ซงึเกดิจากการสกึกร่อนของหนิลาวา และแนวหนิบะซอลต์
เป็นหนิอัคนีทพีบไดโ้ดยทัวไป เกดิจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพนืผวิโลก ระหวา่งทางแวะชมหาดทรายสดํีา
ซงึเกดิจากการสกึกร่อนของหนิลาวา และแนวหนิบะซอลต ์เป็นหนิอัคนีทพีบไดโ้ดยทัวไป เกดิจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพนืผวิโลก

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเรคยาวกิ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RADISSON BLU SAGA REYKJAVIK หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี8
เทยีวชมเมอืงเรคยาวกิ - อาบน้าํแรบ่ลลูากูน

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําทา่นเทยีวชมสูก่รุงเรคยาวกิ

ชม โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาครสิตท์สีงูทสีดุในไอซแ์ลนด์
เป็นจดุทสีงูอกีจดุหนงึของเมอืงทเีมอืขนึไปดา้นบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวกิโดยรอบ โบสถนี์มคีวามสําคัญในฐานะทเีป็นศาสนสถาน
เป็นสถาปัตยกรรมทมีเีอกลักษณ์สถาปนกิกดุโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิเพรสชนันสิท์
รวมเวลาการกอ่สรา้ง 38 ปี คอืตังแตปี่เรมิสรา้งปี ค.ศ.1945 จนกระทังแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 อกีหนงึสถานทใีนประวัตศิาสตรค์อื Hofdi House
บา้นทมีเีรืองราวในประวัตศิาสตรช์าตอัินน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นทรัีบรองและจัดเลยีงผูนํ้า 2 ประเทศมหาอํานาจผูย้งิใหญ่ในการยุตสิงครามเย็น

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําคณะเขา้สู ่บอ่น้าํแรร่อ้น และ สปาทโีดง่ดงัระดบัโลก บลลูากนู หรือทะเลสาบสฟ้ีา
สถานททีอ่งเทยีวเพอืสขุภาพระดับโลกและโดง่ดังทสีดุของไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเทยีวกวา่ 95% ตา่งไม่พลาดกับการมาเยือนสถานทแีหง่นี เชญิทา่น
อาบน ้าํแร่ธรรมชาต ิเพอืการบํารุงผวิพรรณ ผอ่นคลายไปกับ Stream & Sauna เพอืการพักผอ่นอย่างแทจ้รงิ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี9
สนามบนิเคฟลาวกิ - สนามบนิออสโล - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

05.30 น.
คณะออกเดนิทางสู ่สนามบนิเคฟลาวกิ (บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง)



07.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงออสโล โดย สายการบนิ Iceland Air

11.30 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิกรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพอืรอตอ่เครือง

13.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG955

วนัท ี10
กรุงเทพมหาคร

06.20 น.
นําทา่นเดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป ไอซแ์ลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี26 กันยายน 2562 เวลา 12:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป ไอซแ์ลนด์

อัตราคา่บรกิารรวม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

เงอืนไขการจองทัวร์

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ
ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วันท  ี18 กรกฎาคม 2562

• คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดเินเวยี ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีะบุในรายการ

• คา่โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple)
บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์สว่นใหญจ่ะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ
และอาจมกีารเปลยีนยา้ยเมอืงพกั หากวันดงักลา่วมกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดนมารก์ (เชงเกน้)

• คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปกาํหนดมาตรฐานไวท้  ี2 ยโูร / ท่าน / วัน

• คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ  ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ
จากอบุัตเิหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั

• สาํหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครอืง น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และสามารถถอืสมัภาระขนึเครอืงไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั /
สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรมั / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

• กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน

• ชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ



การยกเลกิการจองทัวร์

ตวัเครอืงบนิ

การสะสมไมลข์องสายการบนิ

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ

โรงแรมและหอ้งพัก

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี
• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

หมายเหต ุ: หลกัเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตงัแตว่ันที
15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี18 กรกฎาคม 2562 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน



สถานทเีขา้ชม

กระเป๋าและสมัภาระ

การสบูบหุรี

การเดนิทางเป็นครอบครัว

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศเดนมารก์ ใชเ้วลายนืประมาณ 15 - 30 วันทําการ
(ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์วัเพอืทําการสแกนลายนวิมอืท ีVFS เดนมารก์)

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื
การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

• สาํหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครอืง น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
และสามารถถอืสมัภาระขนึเครอืงไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง 45 เซนตเิมตร (18 นวิ) x ยาว 56
เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x สงู 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

ในประเทศตา่งๆในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่งๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ตอ้งนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่ *กรณเีคยมวีซีา่เชงเกน้ แตห่าไมเ่จอ ตอ้งไปคดัสาํเนาทสีาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 รปู พนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํ, หนา้ใหญ ่และหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20



ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทน ีและช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา ไมเ่กนิ 1 เดอืน

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• Statement บัญชเีงนิฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันทยีนืคาํรอ้งขอวซีา่ ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจากธนาคารรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
และท่านทอีายเุกนิ 15 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งใชบ้ัญชสีว่นตวัยนืเอกสารดว้ย / ***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

**หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ**
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