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BW...ไอซแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื 

 

ลา่แสงเหนอื – อาบน า้แรบ่ลลูาก ู
และกรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงสวเีดน  

เยอืนดนิแดนแหง่ข ัว้โลกเหนอื ประเทศทีแ่สนโรแมนตคิ  
คร ัง้หนึง่ในชวีติทีค่วรจะตอ้งไป 

 
พเิศษ..อาหารไทย 2 มือ้ และ ซฟีู๊ ด 1 มือ้  

 

ออสโล – เรคยาวคิ - โกลเดน้เซอรเ์คลิ – เฮลา 

เซลยาลนัสฟ์อสส ์- สโกการ ์- วคิ - ครีก์จแูบจารเ์คลาสต์รู ์– เซลฟอสส ์

ขบัรถสโนวโ์มบลิทุง่น า้แข็งลงัโจกลุ – บลลูากนู - กรงุสตอกโฮลม์ – ชมเมอืง 
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วนัทีแ่รกของการเดนิทาง   (1)   กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มเดนิทางที่สนามบนิสุวรรณภูม  ิ(ทางเขา้ประตู 2)  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

DAY ITINERARY 8วนั/5คนื (มรีถโคช้บรกิารทกุวนั) 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 
สนามบนิสวุรณภมู ิ– ออสโล (นอรเ์วย)์ /  
(TG954 00.20-06.50น.) 

    

2 
กรงุเทพฯ – ออสโล (บนิภายใน) – เรคยาวคิ (ฟินแลนด)์ 
พเิศษ..เมนซูฟีู๊ ด/ อาหารไทย 

 

 

 

HOTEL 
REYKJAVIK 

LIGHTS  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 เรคยาวคิ – โกลเดน้เซอรเ์คลิ– เฮลา 
   STRACTA 

HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เฮลา - เซลยาลันสฟ์อสส ์- สโกการ ์- วคิ – ครีก์จแูบจาร-์
เคลาสต์รู ์- เซลฟอสส ์

   HOTEL 

SELFOSS  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เซลฟอสส ์– ทุง่น ้าแข็งลังโจกลุ - บลลูากนู – เรคยาวคิ 
พเิศษ..อาหารไทย 

   HOTEL 
REYKJAVIK 

LIGHTS  

หรอืเทยีบเทา่ 

6 เรคยาวคิ – กรงุสตอกโฮลม์ (สวเีดน) – ชมเมอืง 
 

 
 HOTEL 

SELFOSS  

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
สตอกโฮลม์– สนามบนิสตอกโฮลม์ (TG961 13.30-
05.45+1 น.) 

    

8 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ      

ก ำหนดวนัเดินทำง  

8 - 15 // 22 - 29 พฤศจกิำยน 2561   

29 พฤศจกิำยน – 06 ธนัวำคม 2561 (วนัพอ่)  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   (2)   กรงุเทพฯ – ออสโล (นอรเ์วย)์บนิภายใน –  

                                                      เรคยาวคิ (ฟินแลนด)์ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG954  

06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุออสโล เพือ่เปลีย่นเครือ่ง (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.30 ช ัว่โมง) 

10.10 น.  ออกเดินทางสู่  กรุงเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน SCANDINAVIAN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่SK 4787 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.45 นาท)ี 

12.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงเรคยาวคิ (REYKJAVIK) เมอืงหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมอืง

หลวงทีต่ัง้อยูใ่กลก้บัขัว้โลกเหนือมากทีส่ดุ โดยตัง้อยูไ่มไ่กลจากเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิมากนัก หลัง

ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะน าท่ านเดนิทางสู่

รา้นอาหาร  (เวลาประเทศไอซแ์ลนด ์ชา้กวา่ประเทศไทย 7 ช ัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ..เมนซูฟีู๊ ด) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเรคยาวคิ(Reykjavik) เมอืงหลวงในต าแหน่งทีส่งูทีส่ดุของโลก น าท่าน

สัม ผัสสถานที่ส าคัญต่ างๆ  อาทิ โบสถ์ฮ ัลล์กรีมสคิร ์คยา 

(Hallgrímskirkja) โบสถค์รสิตท์ีสู่งที่สุดในไอซแ์ลนด ์ซึง่ศาสน

สถานนี้ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของสถาปนิกกุดโยน 

(GuðjónSamúelsson) ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิพ

ราสชัน่นสิท ์สถานทีส่ าคัญอกีแห่งหนึง่คอื Hofdi House บา้นทีม่ี

เรือ่งราวในประวัตศิาสตรช์าตอิันน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองและจัด

เลีย้งผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ ิง่ใหญใ่นยคุสงครามเย็น    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...อาหารไทย) 

เขา้พักที ่HOTEL REYKJAVIK LIGHTS หรอืเทยีบเทา่ 

http://bit.ly/2NMk5YE
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง   (3)   เรคยาวคิ – โกลเดน้เซอรเ์คลิ– เฮลา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาตขิองประเทศไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า 

หรอื (Golden Circle ) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) สัมผัสทัศนียภาพ

ของทุง่หญา้สลับกบัทุง่ลาวา ฝงูสตัวน์านาชนดิทัง้ แกะ วัว มา้ ทีเ่ลีย้งและหากนิ

ตามธรรมชาติ น าท่านเขา้ชมความงามของธรรมชาติที่สรรสรา้งขึน้ภายใน 

อุทยานแหง่ชาตธิงิเควลลริ ์(Thingvellir National Park) ซึง่ไดรั้บการ

รับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิโดยอทุยานแห่งชาติ

นี้ ตัง้อยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Pingvallavatn ซึง่เป็น

ทะเลสาบตามธรรมชาตทิี่ใหญ่ทีสุ่ดในไอซแ์ลนด ์ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส 

(Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกลิล ์(Hengill) เป็น

จุดก าเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา 

เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทาง

หลายหมืน่กโิลเมตร  

จากนัน้น าท่านชมน า้ตกกุลลฟ์อสส ์หรอื ไนแอง

การา่แหง่ไอซแ์ลนด ์(Gullfoss) ถอืเป็นน ้าตกทีม่ี

ชือ่เสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 

สถานที่ในเสน้ทาง วงแหวนทองค า สถานที่ที่ผูม้า

เยอืนไอซแ์ลนดไ์มค่วรพลาด ชือ่น า้ตก Gullfoss นีม้าจากค าว่า Gull ทีแ่ปลว่าทองค าและ Foss ที่

แปลวา่น ้าตก เมือ่รวมกนัหมายถงึน ้าตกทองค า ถอืเป็นหนึง่ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลก

ทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบือ้งล่างในระดับความสูงกว่า 30 

เมตร  

จากนัน้น าทา่นชม น า้พุรอ้นธรรมชาต ิ(Geysir) น ้าพรุอ้นหรอืเกยซ์รี ์ซ ึง่เป็นทีม่าของค าวา่ กเีซอร ์

(Geyser) ทีใ่ชก้นัทั่วโลก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 หลังจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเฮลา (ระยะทางประมาณ 76 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก STRACTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากน ัน้น าทา่นลา่แสงเหนอื*** หากสภาพอากาศเป็นใจ ทา่นจะไดส้ัมผัสกับประสบการณ์อัน

น่าประทับใจ กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิNorthern lights ทีจ่ะมาใหท้่านไดย้ลโฉมถงึโรงแรมที่

พักดว้ยกนั ***  

**แสงเหนอื(Northern lights) หรอืเรยีกภาษาถิน่วา่  

แสงออโรร่า บอรีเอลสิ (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาต ิซึง่เกิดจากอนุภาคในลมสุริยะที่หลุดรอดการจับของ
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สนามแม่เหล็กโลก มากระทบกับอะตอมของออกซเิจน และไนโตรเจนท าใหป้ลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นสี

แดงและเขยีว ขณะเกดิจะกนิเวลาเพียงชัว่ครู่มีลักษณะเป็นแสงสเีคลื่อนพลิว้ไหวเหมือนม่านผืนมหมึาบน

ทอ้งฟ้าและจะปรากฏในตอนกลางคนืทีม่ทีอ้งฟ้าโปร่งชว่งเดอืนตลุาคม–เมษายนเทา่นัน้ 

*** แสงออโรร่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตขิึน้อยู่กับฤดกูาลและสภาพอากาศเป็นส าคัญ การพบเห็นแสง

ออโรร่าจงึเป็นเรือ่งทีไ่มส่ามารถการันตไีด*้** 

 

วนัทีส่ขีองการเดนิทาง (4)                เฮลา - เซลยาลนัสฟ์อสส ์- สโกการ ์- วคิ – ครีก์จแูบจาร ์

                                                     เคลาสต์รู ์- เซลฟอสส ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวคิ (Vik)  หมูบ่า้นเล็กๆทางตอน

ใตส้ดุของไอซแ์ลนด ์ระหว่างทางน าท่านชมน า้ตกเซล

ยาลนัส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) 

นอกจากความสวยงามแลว้ยังมคีวามแปลกและน่าคน้หา 

เราสามารถเดินเขา้ไปบริเวณดา้นหลังม่านน ้าตกและ

ถา่ยรปูได ้

จากนัน้ไปชมน ้าตกทีพ่ลาดไม่ไดอ้กีแห่ง น า้ตกสโกกา

ฟอสส ์(Skogarfoss Waterfalls) ดว้ยความสงู 60 เมตร น ้าตกแผก่ระจายมาจากหนา้ผาสงู แรง

กระแทกของปลายสายน ้าเกดิเป็นละอองฟุ้ งไปทั่วบรเิวณ ยามทีแ่ดดส่องกระทบบรรยากาศจงึเกดิ

ปรากฏการณ์รุง้กนิน ้าเป็นประจ า ทีม่หีญา้ตระกลูมอสและเฟิรน์เตบิโตปกคลุมหนิทีเ่รยีงรายรมิล าธาร

เบือ้งลา่งโอบลอ้มไปดว้ยทุง่ลาวาโตรกผาและหบุเหวเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามและน่าประทับใจกับผู ้

ทีม่าเยอืนไอซแ์ลนด ์น ้าตกแห่งนี้จงึเป็นท าเลหลักในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่ง เชน่ Thor: 

The Dark World, The Secret Life of Walter Mitty รายการทวีตีา่งๆ และมวิสคิวดีโิอนานาชาต ิ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงครีก์จแูบจารเ์คลาสต์รู ์(Kirkjubaejarklaustur)หรอืนยิมเรยีก

กนัวา่เคลาสต์รู ์(Klaustur) หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเล็กๆทีม่ชี ือ่เสยีงของเขตซทูอืรล์ันต ์(Suourland) หรอื 

เขตใต ้(Southern Region) 1 ใน 8 เขตการปกครองของประเทศไอซแ์ลนดโ์ดยสถานทีท่่องเทีย่ว

หลักของหมูบ่า้นครีก์จแูบจารเ์คลาสต์รู ์คอื ทุง่มวลลาวาขนาดใหญท่ีม่แีนวแตกเป็นเสาเหลีย่มกระจัด

กระจายอยูท่ั่วไป โดยเสาหนิดังกล่าวนัน้เกดิจากการเย็นตัวลงอยา่งชา้ๆของมวลลาวา ซึง่กลายเป็น

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตอินัแสนน่าทึง่ดังทีส่ามารถพบเห็นไดใ้นปัจจุบัน ระหว่างทางแวะชม หาด

ทรายสดี า (Black Beach)ซึง่เกดิจากการสกึกร่อนของหนิลาวาและแนวหนิบะซอลต ์นับเป็นหนึง่

ในชายหาดทีแ่ปลกตาและมคีวามสวยงามทีห่นึง่บนโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซลฟอสส(์Selfoss) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 .30 ชัว่โมง) 

เมอืงทางตอนใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิแม่น ้าโอลฟซูา่ (Olfusa) ทีไ่หลผ่านตัวเมอืงซึง่มี

ภเูขา Ingolfsfjall ตัง้ตระหงา่นทาบทับเสน้ขอบฟ้า ดว้ยประชากรประมาณ 6,000 คน เซลฟอสสเ์ป็น

พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในไอซแ์ลนด์ตอนใต ้และยังเป็นแหล่งการคา้และ

อตุสาหกรรมทีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ในประเทศนี้  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก HOTEL SELFOSS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   (5)   เซลฟอสส ์– ทุง่น า้แข็งลงัโจกลุ - บลลูากนู - เรคยาวคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชวีติกับการ

น่ังรถจิ๊ปสูทุ่่งน ้าแข็งขนาดใหญ่ท่านจะไดข้บัรถส

โนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งลงัโจกุล 

(Langjokull Glacier) ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็ง

กวา้งสดุสายตาโดยมไีกดท์อ้งถิน่น าทางและสาธติ

วธิกีารขบัอยา่งปลอดภยั ใหท้า่นสนุกอยา่งเต็มอิม่

ตลอด 1 ชั่วโมง (รถ 1คัน น่ัง 2 ท่าน มบีรกิารชดุ

กันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมอื, รอง

เทา้บูท๊) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

ทอ้งถิน่ 

จากนัน้ น าทา่นสมัผัสสถานทีท่่องเทีย่วเพือ่สขุภาพ

ระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซแ์ลนด ์

บลูลากูน (Blue Lagoon) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา 

นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมา

เยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ อสิระใหท้่านแชน่ ้าแร่ธรรมชาติ

ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการ

พักผอ่นตามอธัยาศัย  

(**มบีรกิารผา้ขนหนูใหท้า่น กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้าและหมวกคลมุผมไปดว้ยส าหรับการแชน่ ้าแรใ่นบลลูากนู) 

***ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทาง สู ่เมอืงเรคยาวคิ (ระยะทาง 47 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

40 นาท)ี  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ..อาหารไทย) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก HOTEL REYKJAVIK LIGHTS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   (6)   เรคยาวคิ – กรงุสตอกโฮลม์ – ชมเมอืง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิภายในกรงุเรคยาวคิ  

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิฟินแลนด ์เทีย่วบนิที ่FI306 

11.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

 * อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *  
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น าเดนิทางสู ่กรงุสตอกโฮลม์ เขา้ชมศาลาวา่การกรงุสต็อค

โฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ย

อฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้ง

เสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วันที ่ 10 ของเดอืน

ธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล 

(Nobel Prize) น าทา่นชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตัน อนัเป็นบรเิวณทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงใหท้า่น

ไดถ้า่ยรปูทีร่ะลกึ แลว้น าทา่นขึน้สูจ่ดุชมววิเมอืงสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จดุชมววิเมอืง   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก QUALITY HOTEL GLOBE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง   (7)   สต็อคโฮลม์  – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้ออกเดนิทางสูส่นามบนินครสต็อคโฮลม์  เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดท้ า  

TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

13.30 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 961 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   (8)   กรงุเทพฯ 

05.45 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจยิง่  

 
*************************************************** 

หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
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BBIIGG……ไอซแ์ลนไอซแ์ลนด์ด ์ (ลา่แสงเหนอื)(ลา่แสงเหนอื)  8วนั 5คนื (ดนิแดนข ัว้โลกเหนอื)  

ก าหนดการเดนิทาง 8 - 15 // 22 - 29 พฤศจกิำยน 2561  

    29 พฤศจกิำยน – 6 ธนัวำคม 2561 (วนัพอ่)  

 

        อตัราคา่บรกิาร 

คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 

99,900.-  73,900.- 
เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พักกบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 

เด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  12,000 บาท 

*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 25 ทา่นขึน้ไป หากจ านวนผูโ้ดยสารต า่กวา่ 25 ผูใ้หญ ่บรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออกราคานีไ้ปแลว้ 
*** ไมร่วมคา่วซีา่เดนมารก์ ประมาณ 3,500 บาท/ทา่น และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร+์คนขบั 1,800 บาท/ทา่น 
 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง  

 คา่โรงแรมทีพ่ัก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่รถโคช้รับ-สง่ระหวา่งน าเทีย่ว (กฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัการเดนิทางAllianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwideคุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/

อวัยวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท และคา่

รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรค

ประจ าตวั 

 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ วนัที ่5 ก.ย61 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

ราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี ้

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่เชงเกน้ เดนมารก์ ประมาณ 3,500 บาท  (ลกูคา้ถอืไปช าระเอง ณ วันสแกนนิว้มอื) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว, คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิ

จากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  
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 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และ ทปิคนขบัรถ (ตลอดทรปิทา่นละ 1,800 บาท ช าระพรอ้มยอดสว่นทีเ่หลอื) 

 ไมม่แีจกน า้ดืม่บนรถ 

 ไมม่แีจกกระเป๋า 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ 

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่น ทา่นตอ้งเตรยีม

เอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวซีา่ กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน 

หรอื( 3 สปัดาห ์)ในการท าวซีา่เขา้ประเทศ หากเอกสารทา่นลา่ชา้ไมท่ันก าหนดหรอืไมค่รบตามมาตรฐาที่

สถานทตูก าหนดในเรือ่งการงาน และการเงนิ หรอืการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเท็จอนัเป็นผลท าใหส้ถานทตูปฏเิสธการ

ออกวซีา่  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด และหากวางมดัจ า หรอืออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯ

ไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิเนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไม่

สามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เชน่ ไมส่ามารถ คนืเงนิคา่ต ัว๋, เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่น

เสน้ทาง, เลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 

2. ส าหรับคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ หากไมไ่ดรั้บ

เงนิครบทัง้หมดกอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

3. หลังจากทา่นตกลงจากจองเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่แฟ๊กซส์ าเนาหนังสอืเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 
 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันท าการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

 หากทา่นแจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด หรอื

ออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไมส่ามารถคนืคา่ตัว๋ไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิเนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋

โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เชน่ ไมส่ามารถ คนืเงนิคา่ต ัว๋, 

เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่นเสน้ทางหรอืเลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมตัวิี

ซา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้ม

กนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกลา่วขา้งตน้  
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 กรณียกเลกิ ดว้ยเหตผุลสว่นตวั เชน่  หยดุงานไมไ่ด ้หรอื ตดิธรุะสว่นตัว หรอืเอกสารไมพ่รอ้มทีย่ืน่วซีา่ได ้

(ทา่นยกเลกิเอง หรอื เอกสารไมส่มบรูณ์) กอ่นเดนิทาง 30 วนัทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืมดั

จ าท ัง้หมด *** แตห่ากทา่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยยืน่วซีา่ไดท้นัตามก าหนดเวลาและ

ตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขทีไ่มส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ไดท้างบรษิทัฯ จะคนืมดัจ าท ัง้หมด กรณียงัไมไ่ดย้ืน่ว ี

ซา่ หรอื ออกต ัว๋ แตห่ากด าเนนิการท ัง้ 2 อยา่งทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยตาม

ความเป็นจรงิ เชน่ คา่วซีา่, คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ฯลฯ ส าหรบัผูท้ ีม่าแทนคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ใหมจ่รงิ 

เชน่ คา่วซีา่ และ คา่ต ัว๋  *** 

 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิตามความจรงิทัง้หมด หรอื คดิตามคา่เสยีหาย เชน่ คา่ตัว๋โดยสาร, 

คา่โรงแรม, คา่ธรรมเนยีมวซีา่, คา่รถ เป็นตน้  

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสารบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็ามทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่น เป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆกต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสารการบนิไทย สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 50 % จากไมลป์กต ิ และสามารถสะสมไมลไ์ดใ้น

เครอื Star Alliance ได ้50% เชน่กนั 

กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 

�- กระเป๋าใบใหญ ่ (ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ น า้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 30   กโิลกรมั 

(หากน ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดัหรอื Economy Class Passenger)  

- กระเป๋าส าหรบัหิว้ข ึน้เครือ่งสายการบนิอนุญุาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมัและความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 

เซนตเิมตร หรอื 25 เซน็ตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเมตร (18 นิว้)  

- ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และหิว้ขึน้เครือ่งได ้1 

ใบ/ทา่นเชน่กนั 

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัการจองทวัร ์เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโปรแกรมทวัรไ์ม ่

เอือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้, หรอืเครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
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สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันทีค่ณะ

จะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทจะคนืเงนิ Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร)์ ตามทีร่ะบไุวใ้น

เอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอืสลับโปรแกรม เพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้มสถานที่ดังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุใด

เหตุหนึง่ในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้สถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิ

ใดๆใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรมและสถานทีต่่างๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคน

สว่นรวม 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นหรอืสดุวสิยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

2. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการใดรายการหนึง่ ไม่สามารถ

น ามาเป็นสว่นลด หรอืคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 

3. เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยกองตรวจคนเขา้เมอืง 

5. เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทาง

เสือ่มเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงนิไหท้่านไดไ้ม่ว่าจ านวน

ทัง้หมดหรอืบางสว่น  

6. สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับจองทัวร์แก่ลูกคา้ทีม่กีารตัง้ครรภต์ัง้แต่4 เดอืนขึน้ไป (เพราะอาจจะเกดิอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

8. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

9. ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยันว่าทัวร์นั้นๆ 

ยืนยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลกิ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายนั้นไดก้รณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทาง ตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับ

หนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรียนแนะน าวา่ ทา่นควรเช็คกระเป๋ามาสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้เพราะ

จากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลงไม่ไปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

10. ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น 

11. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบั

ทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพักแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัด และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

3. ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ หรอื ผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด ซึง่ทางสายการบนิ จะล็อคทีน่ั่งไว ้ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถจัดการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง 

และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่น ัน้ 
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เอกสารในการยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศเดนมารก์ 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

(ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ขอความกรณุาทกุทา่นแสดงตน ณ สถานฑตูเดนมารก์) 

เอกสารทกุชดุทีม่ชี ือ่ภาษาองักฤษของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทกุตัวอกัษร ** 
 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีม* ทา่นทีเ่คยถกูปฎเิสธวซีา่เขา้ยโุรป  กรณุาแจง้ฝ่ายขายกอ่นจองทวัร ์* 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไปพรอ้มส าเนา 1 ชดุและมหีนา้วา่งตดิกนัอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้(ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่โปรดน าแนบมาดว้ย) 

 

2.รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู (ไมส่วมแวน่ตา หนา้ตรง หา้มยิม้ และฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้) ถา่ยไวไ้ม ่ 

เกนิ 6 เดอืน อดัจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** กรณุาอยา่เย็บรปูถา่ยกบัเอกสาร หรอืมรีอยหมกึปากกา ** 

3. หลกัฐานการท างาน 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทโีฉนดที

ดนิ เป็นตัน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน 

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 

3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, ระบวุันลาที่

ครอบคลมุวันเดนิทาง ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN ชอืสถานทตูทยี ืน่)” พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน 

- กรณีเป็นแมค่า้, ท าธุรกจิสว่นตวั, ท าอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพ ์ หนังสอืชีแ้จง้เกีย่วกบัอาชพีปัจจบุนั เป็น

ภาษาองักฤษ โดยชีแ้จง้วา่ คา้ขายเกีย่วกบัอะไร รา้นคา้ตัง้อยูท่ีใ่ด เปิดด าเนนิการมาแลว้กีปี่ มรีายไดต้อ่เดอืน

เทา่ไร พรอ้มแนบ ส าเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษ ีมาดว้ย 

- กรณีเป็นขา้ราชการ  ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน 

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ ถา่ยส าเนาบต้รขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกีษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา 

 

4.หลกัฐานการเงนิ (กรณุาเตรยีมทัง้ 2 อยา่ง ใชทั้ง้ Bank Guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั และบญัชอีอม

ทรัพยเ์ทา่นัน้) 

- หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (BANK  GUARANTEE) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving Account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วัน นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีย่ืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่ทา่น 

การรับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืนหา้มขา้มเดอืน (ปรับยอดกอ่นยืน่วซีา่ 7 วนักอ่นยืน่) 
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**หมายเหต ุหากทา่นมยีอดขา้มเดอืนไมค่รบทกุเดอืน ตอ้งไปขอสเตน้ทเมน้จากธนาคารยอ้นหลัง 6 เดอืน 

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

1.1 หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออก

โดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

1.2 ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

- หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอื

รับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของ

บญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 หมายเหต ุกรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และ

ความสมัพันธว์า่เป็นคนในครอบครัวเดยีวกนั 

 

5.เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี ้

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิาและมารดาเซน็ชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์

กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

* หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทยกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ *ฃ 

7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรณุารบกวนถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย เอกสารยืน่ 

วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ประเทศเดนมารก์ 

ช ัน้ 8 อาคารเทรนดี ้สขุมุวทิ ซอย 13 คลองเตยเหนอื วฒันา กรงุเทพฯ 10110 

***การพจิารณาวา่จะอนมุตัวิซีา่ใหห้รอืไมอ่ยูท่ ีด่ลุยพนิจิของสถานทตูบรษิทัทวัรเ์ป็นเพยีงตวัแทนในการ

ยืน่วซีา่แทนทา่นเทา่น ัน้ทา่นควรเตรยีมเอกสารทีด่แีละครบถว้นถกูตอ้งตามระเบยีบของสถานทตูน ัน้จะชว่ย

ใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 

(ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้) 

จงึเรยีนเพือ่ใหท้า่นทราบและขออภยัในความไมส่ะดวกลว่งหนา้*** 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน�เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
ทางบริษัทฯ จะน าข้อมูลที่ท่านให้มา เพื่อลงกรอกในฟอร์มวีซ่า 

 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................ 

2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .......................................................................................................... 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก).................................................................................................... 

......................................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ......................... 

มอืถอื .....................................................โทรศัพทบ์า้น ..................................................................   

5. อาชพีปัจจบุนั ............................................................................................................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ ...........................................................................................................  

ทีอ่ยู ่.............................................................................................................รหัสไปรษณีย ์........... 

โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ  (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่

7. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรณุาระบสุถาบนัการศกึษา ................................................................ 
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ทีอ่ยู ่........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์....................................โทรศัพท ์...................................................… 

8. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ในสามปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่

ไมเ่คยเคย (โปรดระบแุละระยะเวลาทีไ่ดรั้บวซีา่) …………………………………….…………………… 

9. ทา่นเคยสแกนลายนิว้มอืในการขอวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไมเ่คยเคย (โปรดระบแุละระยะเวลาทีส่แกนลายนิว้มอื)…. ………………………….…………………… 

ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพกั (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น  (TWN/DBL) ............หอ้ง (กรณุาเลอืกประเภทหอ้ง) 

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 

 10.4 หอ้งพกัผูใ้หญ3่ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง   

 10.5 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง 

 

11. อาหาร        ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิส 

      อืน่ๆ............................................................ 

เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ 

แลว้ 

หมายเลขสมาชิก รอยลั ออร์คดิ พลสัRoyal Orchid Plus ROP  (มีามถ....................)..............................  

 

ยนืยันการจอง ชือ่-นามสกลุ....................................................................................... 


