
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13462 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 

                         Wonderful Iceland 8 วนั 5 คืน 
 

 

 
ราคา 118,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่าและทปิ): 17-24 ต.ค. 62  

**เทีย่วสบายรับไม่เกนิ 25 – 26 ท่าน ต่อกรุ๊ป ** 
 

 บินด้วยสายการบินฟินน์แอร์      

 ชมน า้ตกเซลจาลนัต์ฟอสส์  
 ชมน า้ตกสโคการ์ น า้ตกทีม่ีช่ือเสียงทีสุ่ดในเขตภาคใต้ของประเทศไอซ์แลนด์  
 เข้าชมพพิธิภัณฑ์สโคการ์ 
 สัมผสัประสบการณ์ขบัรถสโนว์โมบลิ  
 ชมความงามของหาดทรายด า 
 ชมความงามของทะเลสาบธารน า้แขง็โจกลุซาลอน ธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันออกเฉียงใต้ 

 ชมหาดไดมอนด์บีช  
 ชมความงามของธารน า้แขง็สกาฟทาเฟล 

TOUR CODE: AZAY11 อพัเดทล่าสุด 2 พ.ค. 62   



 
 

 ชมความงามของน า้ตกกลูฟอส  
 ตื่นตาตื่นใจไปกับ น า้พุร้อนกีเซอร์ 
 ชมอุทยานแห่งชาตซิงิเควลลิร์ (Unesco) 
 ชมเมืองเรคยาวกิ เมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก  

 สัมผัสประสบการณ์ แช่น า้ร้อน ณ บลูลากูน 

 
พกัโรงแรมระดบั 3-4 ดาว พร้อมอิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมือง และจนี ตลอดการเดนิทาง 

พเิศษ! ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบธารน า้แขง็โจกลุซาลอน 

พเิศษ!! ล่องเรือชมปลาวาฬแบบธรรมชาต ิ

ตารางการเดนิทาง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แผนที่ 
 

 
 

17 ต.ค. 62 กรุงเทพ  

20.30 น.  พบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY)  แถว G (Row G) ประตูทางเขา้ท่ี 4 อาคาร
ผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 



 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ดว้ยเท่ียวบิน AY144 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.20 ชัว่โมง)                    
ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวนั และอาหารเยน็ ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ  

 

18 ต.ค. 62 เรคยาวกิ – น า้ตกเซลจาลนัด์ฟอสส์ – น า้ตกสโคการ์ฟอสส์ - วกิ  

05.55 น.        เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เพื่อต่อเคร่ืองไปยงั กรุงเรกยาวกิ ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
07.45 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวกิ ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด ์ดว้ยเท่ียวบิน AY991 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
                      3.50 ชัว่โมง) 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเคฟลาวิก (KEF) กรุงเรกยาวิก ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ และน าท่านผา่นพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางสู่ น ้ าตกเซลจาลนัต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) (ระยะทางประมาณ 128 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  เป็นน ้ าตกท่ีตั้งอยูระหว่างเมืองเซลฟอส (Selfoss) และอยู่ห่างจากสโคคาร์ฟอสส์ 
(Skogafoss) ไปทางทิศตะวนัตก ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด ์
โดยน ้าตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร หรือ 200 ฟุตโดยประมาณ อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นสโคการ์ (Skogar) (ระยะทางประมาณ 29 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่
ในภูมิภาคซูทือร์ลนัต ์(Suourland) ของประเทศไอซ์แลนด์ โดยหมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่ทิศใตข้องธารน ้ าแข็งเอยาฟ
ยาตลาเยอคุตล์ ( Eyjafjallajokull glacier) ธารน ้ าแข็งขนาดเล็กท่ีไดป้กคลุมภูเขาไฟ (สูง 1,666 เมตรหรือ 5,466 
ฟุต) ซ่ึงไดป้ะทุค่อนขา้งบ่อยนบัตั้งแต่ยุคน ้ าแข็ง และเกิดการปะทุอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงส่งผลให้น่านฟ้าทัว่
ยโุรปตอ้งปิดการใชง้านไปชัว่คราว  น าท่านชม น ้ าตกสโคการ์ฟอสส์ (Skogafoss Falls) น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
เขตภาคใตข้องประเทศไอซ์แลนด ์นอกจากน้ียงัเป็นน ้าตกท่ีสูงท่ีสุดและเป็นน ้ าตกท่ีมีขนาดใหญ เป็นอนัดบั 5 ของ

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

ประเทศไอซ์แลนดอี์กดว้ย จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองวิก (Vik) (ระยะทาง 33.2 ก.ม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 30 นาที)  หรือหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีอยูท่างใตข้องประเทศ และห่างจากเมืองเรคยาวิกประมาณ 180 
กิโลเมตร โดยมีช่ือเสียงจากการเป็นจุดพกัชมววิส าคญัในเส้นทางการขบัรถชมทศันียภาพ 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Dyrholaey  *** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1)   
 

 
 

19 ต.ค. 62 วิก – พพิธิภัณฑ์สโคการ์ – ขับรถสโนว์โมบิล – หาดทรายด า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สโคการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินท่ีถูกก่อตั้งข้ึนในปี 1949 ซ่ึงภายในมี

การจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของไอซ์แลนด์ตอนใต ้รวมไปถึงเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการตก
ปลา เล้ียงสัตว ์การหตัถกรรม เส้ือผา้ และอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านนั่งรถจ๊ีปสู่ ธารน ้ าแข็งเมียร์ดาลโจกุล (Mrydalsjokul Glacier) ธารน ้ าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4            
ของไอซ์แลนด ์มีพื้นท่ีประมาณ 595 ตร.ม. ตั้งอยูเ่หนือเมืองวิคและภูเขาไฟท่ีเพิ่งระเบิดไปไม่นาน Eyjafjallajokul 
ท่านจะไดส้ัมผสัประสบการณ์ในการขบัสโนวโ์นบิล (นัง่ 2 ท่าน ต่อ 1 คนั) เพื่อตะลุยธารน ้ าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ เป็นเวลา 1 ชัว่โมงเต็ม (ทางทัวร์มีบริการชุดกันหนาว, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท และหมวก
กนัน็อคบริการ)  น าท่านเดินทางสู่หาดทรายด า (Black Sand Beach) หาดทรายท่ีเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา 
และแนวหินบะซอลต ์สุดชายหาดมีเนินเขาขนาดยอ่ม เม่ือเดินเขา้ไปจะเห็นเป็นแท่งหินบะซอลตซ์้อนกนัเป็นชั้นๆ 
แลดูเหมือนออแกนขนาดยกัษ ์  

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Dyrholaey  *** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2)   
 



 
 

 
 

20 ต.ค. 62 ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกุลซาลอน – หาดไดมอนด์ - ธารน า้แข็งสกาฟทาเฟล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบธารน ้ าแข็งโจกุลซาลอน (Jökulsárlón Glacier Lagoon) (ระยะทางประมาณ                    

193 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ทะเลสาบธารน ้ าแข็งแห่งน้ี เป็นธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ตะวนัออกเฉียงใตข้องไอซ์แลนด์ อยูติ่ดขอบอุทยานแห่งขาติและอยูด่า้นบนของธารน ้ าแข็ง มีขนาดประมาณ 18 
ตารางเมตร ดว้ยความลึกถึง 248 เมตรทะเลสาบแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในไอซ์แลนด์ แต่เม่ือ
เร็วๆน้ี ทะเลสาบไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึน 4 เท่าตั้งแต่ปี 1970 และถือว่าเป็นส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติของโลก 
นอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ อาทิ A View to a Kill, Die Another Day, Lara Croft: Tomb's 
Raider และ Batman Begins 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบธารน ้ าแข็ง ซ่ึงท่านจะได้สัมผสัประสบการณ์ของการล่องเรือใน
ทะเลสาบธารน ้ าแข็ง นอกจากน้ีท่านสามารถถ่ายภาพความประทบัใจ และต่ืนตาต่ืนใจกบัภูเขาน ้ าแข็ง (Iceberg) 
ระหวา่งการล่องเรือ   (หมายเหตุ: การล่องเรือนั้นจะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ซ่ึงทางบริษทัเรือจะเร่ิมให้บริการตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม) น าท่านชมไดมอนด์บีช (Diamond Beach) ชายหาดท่ีติดกบัทะเลสาบธาร
น ้ าแข็งโจกุลซาลอน ท่ีเต็มไปดว้ยกอ้นน ้ าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติวทันาโจกุล 
(Vatnajökull) (ระยะทางประมาณ 56 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และ
ไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศไอซ์แลนด์ โดยอุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยุรป โดยรวมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติJokulsargljufur ซ่ึง
ไดรั้บการก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน ปี 2008 จากนั้นน าท่านชมธารน ้าแขง็สกาฟทาเฟล 

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Dyrholaey  *** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่3)   
 
 

https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/vatnajokull
https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/vatnajokull
https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/vatnajokull
https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/vatnajokull


 
 

 
 

21 ต.ค. 62 น า้ตกกลูฟอส – น า้พุกเีซอร์ – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ – เรคยาวกิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ น ้ าตกกลูฟอส (Gullfoss Falls) (ระยะทางประมาณ 179 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) หรือท่ีรู้จกักนัในนามน ้ าตกทองค า ซ่ึงมาจาก Gull ซ่ึงแปลว่าทองค า และ Foss แปลวา่น ้ าตก ซ่ึงน ้ าตก             
จะเปล่งประกายเป็นสืทองเม่ือถึงเวลาข้ึนและพระอาทิตยต์กในฤดูร้อน  ส่วนฤดูหนาวน ้ าตกแห่งน้ียงัไดรั้บความ
นิยม จนท าใหน้ ้าตกแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมตามฤดูกาล อีกทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึงของวงแหวนทองค าของ
ไอซ์แลนด ์และยงัถูกขนานนามวา่ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนดอี์กดว้ย 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมน ้ าพุร้อนธรรมชาติกีเซอร์ (Geysir) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงแรงพวยพุ่งของ                 
สายน ้าพุร้อนจากใตดิ้นข้ึนมาสู่ผวิโลกนั้น มีความสูงกวา่ 180 ฟุต (หมายเหตุ: น ้ าท่ีน ้ าพุแห่งน้ีมีความร้อนมากเกิน
กว่าท่ีจะลงไปสัมผสัได)้ น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Þingvellir) (ระยะทางประมาณ 60 ก.ม.                 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  อุทยานแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็นลานประชุมของชุมชนในประเทศไอซ์แลนด์ในยุค
แรกๆ จึงท าให้สถานท่ีแห่งน้ีมีความส าคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นจุดก าเนิดทางดา้น
ประวติัศาสตร์ และดา้นธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร และเป็น
จุดเช่ือมระหวา่งทวปีอเมริกาและทวีปยุโรป นอกจากน้ีอุทยานแห่งชาติแห่งน้ียงัเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศ 
ในปีค.ศ. 1930 และถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2004 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Radisson Blu Saga **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 



 
 

  
 

22 ต.ค. 62 ล่องเรือชมปลาวาฬ – เทีย่วเมืองเรคยาวกิ - บลูลากูน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ 1 ในกิจกรรมยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวโดยการนัง่เรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไม ้ท่านจะได้

เพลิดเพลินไปกบัการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติ (หมายเหตุ: ทวัร์ล่องเรือชมปลาวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง และ
มีชุดกนัหนาวใหบ้ริการ นอกจากน้ีขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกทวัร์ล่องเรือ หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองเรคยาวิก (Reykjavik) พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ น าท่านถ่ายรูปคู่กบัโบสถ์ฮอลล์กริม
สเคิร์กยา (Hallgrímskirkja) สร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ (Impressionist) สถาปนิก
ผูอ้อกแบบคือนายกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซ่ึงกว่าจะไดส้ร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวมระยะเวลาการ
ก่อสร้างทั้งหมด 38 ปี นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 ซ่ึงมีความสูงมีความสูง 74.5 เมตร 
เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ในประเทศไอซ์แลนด์ รองจากสถานีวิทยุ 2 แห่งและอาคารสเมาราท็อก 
(Smáratorg tower) ตึกสูงท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์ซ่ึงสูง 77.6 เมตร และวา่กนัวา่เราสามารถมองเห็นโบสถ์แห่ง
น้ีไดจ้ากเกือบทุกท่ีในเมือง น าท่านเดินทางสู่บ่อน ้าร้อนบลูลากูน (Blue Lagoon) บ่อน ้ าร้อนท่ีไดรั้บความนิยมและ
มีช่ือเสียงมากท่ีสุดในไอซ์แลนด์ น ้ าท่ีน่ีมีลกัษณะเหมือนน ้ านมสีฟ้าอ่อนๆ เต็มไปด้วยแร่ธาตุอย่างซิลิกาและ
สาหร่าย และมีอุณหภูมิ 38-39°C ซ่ึงเหมาะแก่การลงไปแช่ตวัเป็นอยา่งมาก แต่ทะเลสาบแห่งน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ มนัเป็นทะเลสาบท่ีคนสร้างข้ึนโดยบงัเอิญเม่ือปี 1976 แต่เร่ิมมีคนลงไปอาบเป็นคร้ังแรกในปี 1981 
และด้วยสรรพคุณในการบ าบดัและผ่อนคลายของน ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีท าให้มนัไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ นอกจากน้ีบลูลากูนยงัติดหน่ึงใน 25 อนัดบัสถานท่ีมหัศจรรยข์องโลกจากเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิกดว้ย
แมว้า่น ้ าในบลูลากูนจะเป็นน ้ าธรรมชาติลว้นๆ และ ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มาปัจจุบนัทะเลสาบบลูลากูนมีช่ือเสียง
ระดบัโลกและยงัเป็นสปารีสอร์ตท่ีน่าประทบัใจท่ีสุดในไอซ์แลนดด์ว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Saga **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 



 
 

  
 

23 ต.ค. 62 เรคยาวกิ – เฮลซิงก ิ
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเคฟลาวกิ (KEF) มีเวลาใหท้่านไดท้  าคืนภาษี (Tax Refund) 
09.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยเท่ียวบิน AY992 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3.25 ชัว่โมง)   
15.55 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเคร่ืองเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี AY141 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9.45 ชัว่โมง) 
 

24 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ 

07.15 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  

Wonderful Iceland 8 วนั 5 คืน 

ราคา 118,900 บาท: 17-24 ต.ค. 62 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 17-24 ต.ค. 62   

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 118,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 115,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) โปรดสอบถาม 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 18,000 

ราคาทีน่ั่งช้ันธุรกจิ (Business Class)ช าระเพิม่จากราคาทัวร์  เร่ิมต้นที่
ท่านละ 
(BKK-KEF//KEF-BKK) 

95,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-KEF//KEF-BKK) 

88,900 

ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศเดนมาร์กประมาณ  
(ค่าวซ่ีาจะข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน)  

3,000 



 
 

 

หมายเหตุ: (คิด ณ วนัที ่2 พ.ค. 2562) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบิน ประกาศปรับ และ
ทีม่ีเอกสารยืนยันเท่าน้ัน  
 หากคณะเดินทาไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

 
 



 
 

 
 

โปรแกรมท่องเทีย่วประเทศไอซ์แลนด์ (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าชา้
ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายได้
จดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้ าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

 



 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 21 ยโูร) 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประเทศเดนมาร์ก 
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 1: ส ารองท่ีนัง่จ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัมีการยนืยนั

กรุ๊ปเดินทาง 
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฎิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การยกเลิก
การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่ง
แฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ืนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้) 
(สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  



 
 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ืนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหนา้ ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผดิพลาดเองใหก้บัทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 
เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 กก.  



 
 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              
การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง                                หรือ
แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           เขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีท่ี
ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรวนัเวลิด ์(One World) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบินฟินแอร์ได ้อาทิ
เช่น คาเท่ยแ์ปซิฟิค ไอซ์แลนดแ์อร์ บริติช แอร์เวย ์เป็นตน้  ส่วนฟินแอร์พลสั (Finn Air Plus) สามารถสะสมไมลไ์ด ้100% 
 
 



 
 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

สถานทีเ่ข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ หรือ
ปิดโดยมิได้แจง้ล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเขา้ชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลบัโปรแกรม



 
 

เพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไปแลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเชงเก้น ประเทศเดนมาร์ก 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15 วันท าการ) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 35x45 มม. จ านวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด และ

ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
ตัวอย่างรูปทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีา 

 

 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลกัฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท  (หนังสือ
ต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวนัไปย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณชิย์ทีม่ีช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ที่ระบุต าแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันย่ืน          
วซ่ีา) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาการเช่าพื้นที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ แผน
กวซ่ีา เพ่ือขอค าปรีกษาก่อนการย่ืนวซ่ีา) 
 



 
 

 
กรณเีด็กทีม่ีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

1. ส าเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะน้ันก าลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีีไ่ม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อ่ืนที่มิใช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอ
เท่าน้ัน และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 

 

6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 
 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุสถานทูต)
พร้อมช่ือเจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการย่ืนเท่าน้ัน ซ่ึงต้องท าก่อนการย่ืนวีซ่าไม่เกิน 
20 วนั 
 ส าเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  
ทีม่ีการปรับสมุดก่อนหน้าวนันัดย่ืนวซ่ีาไม่เกนิ 7 วนั สมมุติว่าท่านมีคิวย่ืนวซ่ีา 27 ธันวาคม ท่านจะต้องมียอด
การปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวนัที ่21 ธันวาคมเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณบีัญชีฝากประจ า 
 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมีวันครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน อาท ิ
ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เป็นต้น 
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือลูกจ้างที่
นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวีซ่า 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี
อย่างสม ่าเสมอ 



 
 

 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้ ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดยธนาคาร
ทุกกรณ ี
 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี

 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่
ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการย่ืนวซ่ีา  

8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต เพ่ือท าการยกเลิกวีซ่า                                      
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมีการบันทกึในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาให้กบัผู้สมัครทุกกรณ ี 

 
 


