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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์ เวย์ )

อาทิตย์

กรุงออสโล (นอร์ เวย์ ) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์ แลนด์ )

จันทร์

ล่ องเรือชมปลาวาฬ - โกลเด้ นเซอร์ เคิล - ซิงเควลลีร์ - นา้ ตกกูลล์ ฟอสส์
(ไนแองการ่ าแห่ งไอซ์ แลนด์ ) - นา้ พุร้อนเกย์ ซีร์

อังคาร

พร้ อมคณะที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D (16-19) สายการบิ น ไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ,
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ
ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้
หัวหน้ าทัวร์
มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว
เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ
เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ออกเดินทางสูก่ รุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
ถึงสนามบินการ์ ดเดอมูน
กรุ งออสโล
ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและการตรวจของศุลกากรแล้ ว นาท่านเที่ยวชมกรุ งออสโล
ผ่านไปชมปราสาท
Akurshus
งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้ างในปี
1648
แล้ วไปชมอุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิต
และการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ
ซึง่ เป็ นผลงานประติมากรชื่อดัง
กุสตาฟ
วิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสูเ่ ขตใจกลางเมือง ชมทาเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง,
อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่ แนลเธียเตอร์ , อาคารรัฐสภา
และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
ออกเดินทางสูก่ รุ งเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
(ใช้ เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน)
เนื่องจากควันไอน ้าที่พวยพุ่งขึ ้นมาจากบ่อน ้าร้ อน นอกจากนี ้ยังมีตานานไวกิ ้งโบราณ
ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี ้มาก่อน
นาท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นบริ สทุ ธิ์ของกรุ งเรคยาวิก
ชมโบสถ์ฮลั ล์กรี ม
สคิร์คยา
(Hallgrímskirkja)
โบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ที่สงู ที่สดุ ในไอซ์แลนด์
เป็ นจุดที่สงู อีกของเมือง
ที่เมื่อขึ ้นไปด้ านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุง
เรกยาวิกโดยรอบ
โบสถ์นี ้มีความสาคัญในฐานะที่เป็ นศาสนสถาน
เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson)
เป็ นผู้ออกแบบสถาปั ตยกรรมแนวอิมพราสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้ าง 38
ปี คือตังแต่
้ ปีเริ่ มสร้ างปี
ค.ศ.1945
จนกระทัง่ แล้ วเสร็ จในปี
ค.ศ.1986
แล้ วนาท่านไปชมสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึง่ คือ
Hofdi
House
บ้ านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ชาติอนั น่าสนใจ
เคยใช้ เป็ นที่รับรองและจัดเลี ้ยงผู้นา 2 มหา อานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะพัก
ICELANDAIR
HOTEL
REYKJAVIK
NATURA www.icelandairhotels.co
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
m

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

5 ก.ค. 60
07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เข้ าสูท่ ่าเรื อเรคยาวิก
เพื่อให้ ท่านได้ สนุกไปกับกิจกรรมล่องเรื อชมปลาวาฬ
เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ
วาฬมิงค์
หรื อในสาเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรี ยกว่า มิงคี (Minke) การล่องเรื อชมวาฬใช้ เวลา 2 ½
3
½
ชัว่ โมง
(บนเรื อมีชดุ กันหนาวให้ บริ การ)
(ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีท่ บี ริษัทเรื อยกเลิกให้ บริการ
อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่ เอือ้ อานวย)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์
ในเส้ นทางวงกลมทองคา หรื อ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้ าตัดกับทุ่งลาวา
มีฝงู แกะ,
วัวและม้ าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ
ชมสถานที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ของชาติคือ
ซิงเควลลีร์
(Þingvellir)
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์
และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
(UNESCO)
เป็ นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริ กาเหนือ
สถานที่แห่งนี ้มีความสาคัญในฐานะเป็ นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์
โดยรัฐสภาได้ ก่อตังเมื
้ ่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์
(Þingvellir)
ตังอยู
้ ่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ
Þingvallavatn
ซึง่ เป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ใกล้ กบั คาบสมุทรเรกยาเนส
(Reykjanes)
และภูเขาไฟเฮนกิลล์
(Hengill)
เป็ นจุดกาเนิดด้ านประวัติศาสตร์ และด้ านธรณีวิทยาเพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อนของโล
กเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร
จากนันไปชมน
้
้าตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss)
หรื อไนแองการ่ าแห่งไอซ์แลนด์
ถือเป็ นน ้าตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของประเทศและยังจัดว่าเป็ น
1
ใน
3
ที่ไอซ์แลนด์จดั ให้ อยู่ในเส้ นทาง
“วงกลมทองคา”
ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน ้าตกแห่ง Gullfoss มาจากคาว่า Gull
ที่แปลว่า ทองคา และ Foss ที่แปลว่า น ้าตก เมื่อรวมกันหมายถึง น ้าตกทองคา
ถือเป็ นหนึง่ ในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธาร
น ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื ้องล่างที่ความสูงกว่า
30
เมตร
แล้ วไปชมน ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุร้อน หรื อ เกย์ซรี ์ ซึง่ เป็ นที่มาของคาว่า
กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้ กนั ทัว่ โลก น ้าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10
นาที
ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้ าบรรจงสร้ างขึ ้นมาอย่างประณีต
พลังงานที่อยู่ใต้ หินเปลือกโลก
ขับเคลื่อนออกมาเป็ นน ้าพุร้อน
ช่วยให้ อากาศอบอุน่ เย็นสบาย
และรัฐบาลได้ แปลงความร้ อนให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ ทวั่ ประเทศ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU SAGA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

สโกการ์ ฟอสส์ - เซลยาแลนส์ ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ท่านท่องเที่ยวเส้ นทางแสนสวย
South
Shore
ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่ องของการค้ นพบพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ
ซึง่ เป็ นพลังงานที่ถกู นามาใช้ ทดแทนเชื ้อเพลิง
ทาให้ ประเทศแห่งนี ้ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมืองที่ไร้ มลพิษ
นอกจากนี ้พลังงานดังกล่าวยังถูกนามาใช้ ในด้ านสาธารณูปโภคอีกด้ วย
ทัศนียภาพสองข้ างทางเว้ นระยะไปด้ วย ฟาร์ มปศุสตั ว์ ฉากหลังเป็ นภูเขาไฟเฮกลา
(Hekla)
ที่มีความสูงถึง
1,491
เมตรเหนือระดับน ้าทะเล
และมีชื่อเสียงที่สดุ ในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้ วถึง 19 ครัง้ ล่าสุดในปี

Buffet

Thai

Local
www.radissonblu.com

พุธ

Buffet

2012 แวะถ่ายรู ปกับน ้าตกสโกการ์ ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร
ประทับใจกับความสวยงามของน ้าตกที่เป็ นธรรมชาติ
โอบล้ อมไปด้ วยทุ่งลาวา,
โตรกผา
และหุบเหวแล้ วแวะชมน ้าตกอีกแห่งหนึง่ คือ
เซลยาแลนส์ฟอสส์
(Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร
12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

6 ก.ค. 60
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

7 ก.ค. 60
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านวิก (VIK) หมูบ่ ้ านเล็กๆ ทางใต้ ของไอซ์แลนด์
ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สดุ ในโลกเมื่อปี
1991
เป็ นหมูบ่ ้ านที่มีฝนตกมากที่สดุ ในไอซ์แลนด์
นาท่านแวะชมหาดทรายสีดา
ซึง่ เกิดจากการสึกกร่ อนของหินลาวา
และแนวหินบะซอลต์
เป็ นหินอัคนีที่พบได้ โดยทัว่ ไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็ วบนพื ้นผิวโลก
มุง่ หน้ าสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ ผ่านเมือง KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
ชมมวลลาวาขนาดใหญ่
เป็ นแนวกว้ างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้ าๆ
ทาให้ เกิดแนวแตกเป็ นเสาเหลีย่ ม
เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั น่าทึง่ ถึงแม้ วา่ จะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สดุ แต่ก็เป็ นส
ถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็ นอย่างยิ่ง
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL LAKI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ธารนา้ แข็งแห่ งวัทนาโจกุล ขับสโนว์ โมบิลตะลุยธารนา้ แข็ง

โจกุลซาร์ ลอน

-

ไอซ์ เบิร์ก

-

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูโ่ จกุลซาร์ ลอน
(Jökulsárlón)
ทะเลสาบธารน ้าแข็ง
ที่ร้ ู จกั กันเป็ นอย่างดีวา่ เป็ นทะเลสาบธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไอซ์แลนด์
เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งที่มากขึ ้นๆ ในทุกๆ ปี ปั จจุบนั มีพืน้ ที่กว้ างถึง 18
ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับ
ไอซ์เบิร์ก
หรื อภูเขาน ้าแข็งก้ อนโตๆ
เรี ยงรายโผล่พ้นพื ้นน ้าในทะเลสาบ
ยามกระทบแสงแดดก่อให้ เกิดสีสนั สวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านพบกับประสบการณ์ใหม่กบั คาเปรี ยบเปรยที่วา่
“อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์
หากท่านยังไม่ได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน ้าแข็ง”
ด้ วยการขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็ง
Mýrdalsjökull
Glacier
บนดินแดนที่อยูส่ งู ที่สดุ ของโลก
มีความกว้ างใหญ่เป็ นอันดับ
4
ของธารน ้าแข็งทังหมดในไอซ์
้
แลนด์
พื ้นที่กว่า
595
ตารางกิโลเมตร
ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งกว้ างอย่างเต็มอิ่มตลอด
1
ชัว่ โมง
(ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้ าบู๊ท มีให้ บริ การ)
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL SELFOSS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ - อาบนา้ แร่ บลูลากูน

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านไปชมแฮวร์ ราเชอดีฮ์
(Hveragerdi)
ที่ตงของโรงไฟฟ
ั้
้ าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพตังอยู
้ ่ในเขตภูเขาไฟและบ่อน ้าพุร้อน
อุทยานแหล่งพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ
ที่ชาวไอซ์แลนด์นามาใช้ ประโยชน์และเป็ นพลังงานความร้ อนที่สะอาดไม่เป็ นมลพิษกั
บชาวเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าสู่
บลูลากูน
หรื อทะเลสาบสีฟ้า

Local

Local
www.hotellaki.is

พฤหัสบดี
Buffet

Local

Thai
www.hotelselfoss.is

ศุกร์

Buffet

Local

สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สดุ ของไอซ์แลนด์
นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี ้ เชิญท่าน
อาบน ้าแร่ ธรรมชาติ เพื่อการบารุ งผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna
เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้ จริ ง
18.00 น.

8 ก.ค. 60
05.30 น.
07.45 น.
12.45 น.
บ่าย

19.00 น.

9 ก.ค. 60
08.00 น.
09.00 น.

14.25 น.

10 ก.ค. 60

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก
PARK
INN
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

BY

RADISSON

KEFLAVIK

กรุงเรคยาวิก - โคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก) - อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้ ง

เช็คเอ๊ าท์แล้ วคณะออกเดินทางสูส่ นามบินเคฟลาวิก
บริ การอาหารเช้ าแบบกล่องที่สนามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุ งโคเปนเฮเก้ น โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204
ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก) รถโค้ ชรอรับแล้ วเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั
ไม่มีบริ การอาหารกลางวันเนือ่ งจากภัตตาคารปิ ดให้บริ การเวลา 14.00 น.
อิสระให้ ท่านเดินช้ อปปิ ง้ สินค้ าย่าน Walking Street หรื อเรี ยกกันว่าสตรอยก์
ถนนช้ อปปิ ง้ ที่ยาวที่สดุ ในโลก เริ่ มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv
ที่มีสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง
อาทิ
หลุยส์วิตตอง
ชาแนล
ร้ านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จากสวิส, พอร์ ซเลน เป็ นต้ น
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL IMPERIAL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

กรุงโคเปนเฮเก้ น - ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาเที่ยวชมเมืองอันแสนสวย
เมืองแห่งจินตนาการถ่ายรู ปคูก่ บั เงือกน้ อย
ลิตเติ ้ลเมอร์ เมด
ซึง่ ยังคงนัง่ เศร้ ารอเจ้ าชายตามเนื ้อเรื่ องในเทพนิยายอันลือลัน่ ,
น ้าพุเกฟิ ออน
จากเรื่ องนิยายพื ้นบ้ านของเทพธิดาผู้เสียสละ
กับบุตรชายที่ร่วมสร้ างเกาะซีแลนด์ขึ ้นมา,
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก
ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก
แล้ วออกเดินทางสูส่ นามบินโคเปนเฮเก้ น
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

Local
www.parkinn.com

เสาร์

Breakfast Box

Local
www.imperialhotel.dk

อาทิตย์
Buffet

จันทร์

06.00 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

ข้ อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์ แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS)

เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัวโลกเหนื
้
อในกลุม่ ประเทศที่อยูใ่ นเขตอาร์ กติก เซอร์ เคิล
โดยมีประเทศไอซ์แลนด์ รวมอยูด่ ้ วย มักจะพบเห็นได้ ทวั่ ไปเนื่องจากเป็ นแสงที่มาจากชันบรรยากาศเหนื
้
อพื ้นโลกไปราว 100300 ก.ม.
โดยจะเห็นได้ ชดั เจนในช่วงเวลาฟ้าเปิ ด และอยูใ่ นระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคมของทุกปี
ในปี 2016 และ 2017 ที่ผ่านมา เดือนเมษายนยังสามารถเห็นแสงเหนือได้

กาหนดวันเดินทาง
2 - 10 กรกฎาคม 2560

 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ

159,000.144,000.128,000.-

 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Double Single Used)
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Single Supplement)
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ
ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

36,500.27,500.-28,000.-20,500.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 27 เมษายน 2560
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป-ไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double
**กรุ ณาดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาธารณรัฐประเทศเดนมาร์ ก (เชงเก้ น)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE
TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16
ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท
ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสั
มภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจ
องทัวร์
 ค่ า ย ก ก ร ะ เป๋ า ใ บ ใ ห ญ่ ใ น แ ต่ ล ะ โ ร ง แ ร ม ท่ า น ล ะ 1 ใ บ น ้ า ห นั ก ไ ม่ เกิ น 30 กิ โ ล ก รั ม
ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย
อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง
น ้าหนักไม่เกิน
30
กิโลกรัม
และสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ
อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้
และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน
7
กิโลกรัม
การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent
ใกล้ บ้านหรื อที่ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้
ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ
30,000
บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน
ภำยใน
3
วันนับจำกวันทีจ่ อง
ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า
30
วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ,
ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์
ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ ,
ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง
ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์
ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึง่
แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้
โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
ทางบริ ษัทฯ
จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่
และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต
ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น
ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต
ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง
ต่ากว่า
20
ท่าน
โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว
รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้
ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง
ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน
โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ
และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ซึง่ ทางบริ ษัทฯ
ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ
เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,

ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้
ๆ
ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม
ณ
วันที่
29
ธันวาคม
2559
การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple
Room)
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก
และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม
ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอา่ งอาบน ้า
ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้
ๆ
และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า
ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ
หรื อ
ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
หรื อ
การเปิ ดรับจองผ่านทาง
Online
โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee
ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้
ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้
แต่หากมีการล่าช้ า
หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง
เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้
ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน
เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation
Fee
ไปแล้ ว
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร /
ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด
/
Economy
Class
Passenger)
การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิ โลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1
ใบเท่านัน้
และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน
7
กิโลกรัม
การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์
ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ
น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ
จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่
และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่
ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ ก ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ
**ผู้เดินทางทุกท่านต้ องไปแสดงตน ณ ตัวแทนสถานกงสุลประเทศเดนมาร์ ก**

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ
และมีอายุไม่ต่ากว่า
6
เดือนก่อนวันหมดอายุ
หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น
ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รู ป พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า
/สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้
และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดท ณ
เดือนปั จจุบนั ที่ยื่นคาร้ องขอวีซา่
ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก
เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา
ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6 แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย
และการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้
ณ
ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม
อาจจะถูกระงับ
มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร

และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว
และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่
ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน
ทางบริ ษัทฯ
ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

