


22.00 น.    พรอ้มคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร ์D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที�คอย
                  อํานวยความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการเชค็อิน จากนั�นเชญิรอ ณ หอ้งพักผู้โดยสารขาออก

วันที�  1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  – กรุงโคเปนเฮเก้น  (เดนมาร์ก )
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วันที�  2 
เดนมาร์ก  – เ ที�ยวกรุงโคเปนเฮเก้น  -   ไอซ์แลนด์  – 
เ ที�ยวกรุงเรคยาวิก

00.50 น.     ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารค์ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 950

06.35 น.     ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั การเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Visa) จะทําการตรวจคน
                  เข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรปั 

08.00 น.     เที�ยวกรุงโคเปนเฮเก้น ชมเดอะลิตเติ�ลเมอรเ์มด รูปป�� นเงือกน้อย รมิอ่าวโคเปนเฮเก้น นํ�าพุเกฟ�ออน 

                  เทพธดิาผู้เสียสละกับบุตรชายที�รว่มสรา้งเกาะซแีลนด์ขึ�นมา ผ่านชมรฐัสภา, ซตีิ�ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่าน
                  ท่าเรอืที�มีอาคารบ้านเรอืนตั�งแต่ยุคครสิต์ศตวรรษที� 17 เรยีงราย ชมพระราชวังอมาเลียนบอรก์ 

                  (จากด้านนอก) ที�ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แหง่เดนมารก์ โดยมีการด์ทหารรกัษาพระองค์ประจาํอยู่ใน
                  แต่ละจุด
13.10 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด์ โดยสายการบินไอซแ์ลนด์แอร ์
                  (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 3.15 ชั�วโมง)
15.25 น.     ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแหง่ควัน) เนื�องจากควันไอนํ�าที�พวยพุ่งขึ�นมาจากบ่อนํ�ารอ้น รอรบัสัมภาระแล้ว
                  เดินทางสู่กรุงเรกยาวิก เมืองหลวงที�อยู่ใกล้ขั�วโลกเหนือที�สุด ดินแดนอารยธรรมดั�งเดิมของพวกไวกิ�ง
                  นําเที�ยวชมสู่กรุงเรคยาวิก  มีความสวยงามและมีเสน่หไ์ม่แพ้เมืองหลวงอื�นๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย 

                  เป�นเมืองที�เพียบพรอ้มด้วยความบรสิุทธิ�ทางธรรมชาติ สถาป�ตยกรรมทรงคุณค่าที�ถักทอประวัติศาสตร์
                  บอกเล่าความเป�นมาของ “ดินแดนนํ�าแข็ง” เล็กๆ แหง่นี�ไว้ได้อย่างน่าสนใจ ไปชมโบสถ์ฮัลล์กรมีสคิรค์ยา 
                  (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาครสิต์ที�สูงที�สุดในไอซแ์ลนด์ เป�นจุดที�สูงอีกจุดหนึ�งของเมืองที�เมื�อขึ�นไป
                  ด้านบนจะมอง เหน็ทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ, อนุเสาวรยี์ของเลฟร ์อีรกิสัน นักเดินทางคน
                  สาํคัญในประวัติศาสตรโ์ลก, ฮารป์า คอนเสิรต์ฮอลล์ อาคารรูปทรงทันสมัยที�ได้รบัรางวัล 

                  Mies van der Rohe Award 2013, Hofdi House บ้านที�มีเรื�องราวในประวัติศาสตรข์องชาติอันน่าสนใจ
19.00 น.      รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําคณะพัก  Hilton Reykjavik Nordica **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที�  3
เรคยาวิก  -  เ คิร์คจูเฟล  สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์  – 
กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ
 
07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.    นําท่านเดินทางสู่เคิรค์จูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ�งในสถานที�โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์
                 ที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของไอซแ์ลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยควํ�ามีนํ�าตกและธารนํ�ารายรอบ เป�นภาพ  

                 สัญลักษณ์ของประเทศไอซแ์ลนด์ ได้ภาพสวยแล้วนําท่านสู่หมู่บ้านประมงโอลารฟ์วิค บนคาบสมุทร
                 สแนเฟลล์สเนส 

12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย.          เริ�มกิจกรรมที�ไม่ควรพลาดคือการ “ล่องเรอืชมวาฬ” กล่าวกันว่าการชมวาฬในเขตนี�ตลอดฤดูกาลจะมี 
                 5 ผู้ยิ�งใหญ่แหง่ท้องทะเลสลับสับเปลี�ยนกันเข้ามาอาศัย ท่านจะได้มีโอกาสใกล้ชดิกับวาฬแบบธรรมชาติมาก
                 ที�สุด วาฬสีนํ�าเงิน, วาฬสเป�รม์ หรอื วาฬหวัทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรอื วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต 

                 หรอื วาฬออรก์าที�หาชมได้ยาก (บนเรอืมีชุดกันหนาวใหย้ืมและขอสงวนสิทธิ�ในกรณีที�บรษัิทเรอืยกเลิกให ้  

                 บรกิาร อันเนื�องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื�ออํานวย การล่องเรอืชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 2-3.5 ชั�วโมง)
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําคณะพัก Icelandair Hotel Hamar *** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที�  3
บอร์กาเนส  – บ่อนํ�าร้อน  – นํ�าตกเฮินฟอซ่า  -  
โกลเด้นเซอร์เ คิล  -  นํ�าตกกูลล์ฟอสส์  -  ซิงเควลลีร์   –
นํ�า พุร้อนเกย์ซีร์  – ล่าแสงเหนือ
07.30 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.30 น.    เดินทางสู่บ่อนํ�าพุรอ้นเดลดารต์ุงกูเวอร ์ที�มีอุณหภูมินํ�าสูงที�สุดถึง 97 องศาเซลเซยีส ใกล้กันเป�น
                 นํ�าตกเฮินฟอซซา่ ไอซแ์ลนด์เป�นประเทศที�มีนํ�าตกสวยหลายแหง่ ซึ�งเป�นนํ�าตกสาขาหนึ�งของนํ�าตกใหญ่ที�ก่อ
                 กําเนิดจากแหล่งลําธาร ของทุ่งลาวาที�เกิดจากภูเขาไฟที�อยู่ภายใต้ธารนํ�าแข็งแลงโจกุล Langjökull 

                 ธารนํ�าแข็งที�ใหญ่เป�นอันดับ 2 ของประเทศ และนี�คือสิ�งมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติที�ไม่เหมือนใคร
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           นําท่านเที�ยวชมความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซแ์ลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคํา หรอื 

                 Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซแ์ลนด์หากินอยู่ตาม
                 ธรรมชาติ เริ�มจากนํ�าตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรอืไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด์ ถือเป�นนํ�าตกที�มีชื�อเสียง
                 แหง่หนึ�งของประเทศและยังจัดว่าเป�น 1 ใน 3 ที�ไอซแ์ลนด์จัดใหอ้ยู่ในเส้นทางท่องเที�ยวที�ไม่ควรพลาด, 

                 ซงิเควลลีร ์(Þingvellir) อุทยานแหง่ชาติแหง่แรกของไอซแ์ลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก 

                 (UNESCO) เป�นรอยเชื�อมระหว่างทวีปยูเรเซยี และทวีปอเมรกิาเหนือ สถานที�แหง่นี�มีความสาํคัญในฐานะ
                 เป�นสภาแหง่แรกของไอซแ์ลนด์, นํ�าพุรอ้นเกย์ซรี ์นํ�าพุรอ้นที�นี�พวยพุ่งขึ�นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที 

                 ไอซแ์ลนด์เสมือนพระเจ้าบรรจงสรา้งขึ�นมาอย่างประณีต  

19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
21.00 น.     หลังอาหารคํ�า เริ�มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ นําท่านเดินทางสู่บรเิวณอุทยานแหง่ชาติซงิเควลิร ์สาํหรบั
                 ปรากฏการณ์แสงออโรราบนท้องฟ�าเหนือ อุทยานแหง่ชาติซงิเควลลิรน์ั �น จะเกิดขึ�นเหนือ หบุเขาซงิเควลลิร ์
                 (Þingvellir Valley) ทะเลสาบซงิเควลลาวัทน์ ( Lake Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาติที�ใหญ่ที�สุดใน
                 ไอซแ์ลนด์ โดยทะเลสาบมีความลึกอยู่ที� 114 เมตร
                 นําคณะพัก Litli Geysir Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที�  5 
SOUTH SHORE – นํ�าตกสโกการ์  – นํ�าตกเซลยาลันด์  –
หมู่บ้านวิก  – หาดทรายสี ดํา  – เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล

07.30 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.30 น.    นําท่องเที�ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนด์มีชื�อเสียงในเรื�องของการค้นพบพลังงาน
                 ความรอ้นใต้พิภพ ซึ�งเป�นพลังงานที�ถูกนํามาใชท้ดแทนเชื�อเพลิง ทําใหป้ระเทศแหง่นี�ได้รบัการยกย่องใหเ้ป�น
                 เมืองที�ไรม้ลพิษ ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟารม์ปศุสัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่น
                 ตระหง่านเป�นฉากหลัง และเป�นภูเขาไฟที�ยังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในป� 2010 ของภูเขาไฟ
                 แหง่นี�ก่อนใหเ้กิดการป�ดน่านฟ�าทั�วทวีปยุโรปเป�นระยะเวลาถึง 6 วัน ถ่ายรูปกับนํ�าตกเซลยาลันดส์ มีความสูง 
                 60 เมตร และนํ�าตกอีกแหง่หนึ�งคือ สโกการ ์มีความสูง 62  เมตร ประทับใจกับความสวยงามของนํ�าตกที�
                 เป�นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหบุเหว 
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย.          นําท่านสนุกกับกิจกรรมเป�นประสบการณ์ที�ไม่เหมือนใครนั�นคือ “ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารนํ�าแข็ง” หลาย
                 ประเทศในสแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี� แต่เป�นการขับไปบนทะเลสาบที�เกาะตัวจนกลาย
                 เป�นนํ�าแข็ง หรอื ในแม่นํ�าที�เย็นจัดจนกลาย เป�นนํ�าแข็ง แม้แต่ทุ่งหมิะท่ามกลางป�าสน แต่ที�ไอซแ์ลนด์นี�คือ
                 ธารนํ�าแข็งขนาดยักษ์ที�ไม่เคยละลาย เป�นอีกหนึ�งประสบการณ์ที�ไม่ควรพลาด 

                 เดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซแ์ลนด์ ที�มีรายชื�อในการจัดอันดับชายหาดที�สวย
                 ที�สุดในโลกเมื�อป� 1991 เป�นหมู่บ้านที�มีฝนตกมากที�สุด ชมหาดทรายสีดํา ซึ�งเกิดจากการสึกกรอ่นของหนิ
                 ลาวา และแนวหนิบะซอลต์ เป�นหนิอัคนีที�พบได้โดยทั�วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเรว็บนพื�น
                 ผิวโลก
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําคณะพัก Fosshotel Glacier Lagoon **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที�  6 
โจกุลซาร์ลอน– ถํ�าคริสตัล  ( ICE CAVE)–ขับสโนว์โมบิล-
ธารนํ�าแข็งวัธนาโจกุล–เซลฟอส์ส  – ล่าแสงเหนือ

07.30 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.30 น.    ไปเริ�มกิจกรรมตะลุยถํ�านํ�าแข็ง “Crystal Ice Cave tour in Vatnajökull”  กิจกรรมนี�เริ�มจากการนั�งรถ 

                 Super Jeep ที�ออกแบบมาเป�นพิเศษใชว้ิ�งบนธารนํ�าแข็งเท่านั�น ตะลุยสู่ไอซเ์คฟ หรอืที�นิยมเรยีกกันอีกอย่าง
                 ว่า ถํ�าครสิตัล ถํ�านํ�าแข็งสีฟ�าครามสุดอลังการแหง่หนึ�งในประเทศไอซแ์ลนด์
                 สู่โจกุลซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนํ�าแข็ง ที�รูจ้ักกันเป�นอย่างดีว่าเป�นทะเลสาบธารนํ�าแข็งที�ใหญ่ 
                 ที�สุดในประเทศไอซแ์ลนด์VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารนํ�าแข็งทั�งหมดในทวีป
                 ยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารนํ�าแข็งที�
                 มากขึ�น ๆ ในทุก ๆ ป� ป�จจุบันโจกุลซารล์อนมีพื�นที�กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของนํ�าใน
                 ทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื�นตาตื�นใจกับการ ชมภูเขานํ�าแข็ง (ไอซเ์บิรก์) ก้อนโต ๆ เรยีงรายโผล่พ้นพื�นนํ�าใน
                 ทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กิดสีสันสวยงามที�มีอยู่เพียงไม่กี�แหง่ในโลก ไดมอนด์บีช ชายหาดที�มี
                 ก้อนนํ�าแข็งลอยออกมาจาก lagoon ทิ�งตัวอยู่รมิชายหาดใหท่้านได้ลองสัมผัส
13.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 เดินทางสู่เมืองเซลฟอส์ส เปรยีบเสมือนเมืองหน้าด่านของการท่องเที�ยวในเส้นทางนี�
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําคณะพัก Hotel Selfoss **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.    นําท่านชมแหล่งความรอ้นใต้พิภพที�ครซูิวิก พลังงานความรอ้นที�อยู่ใต้ลาวาในเขตภูเขาไฟ พวยพุ่งขึ�นตาม
                 บ่อโคลนเดือด อันเป�นธรรมชาติอันน่าพิศวง
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           กิจกรรมที�ทุกท่านรอคอยได้แก่ “บลูลากูน” บ่อนํ�าแรร่อ้นและสปาที�โด่งดังระดับโลก สถานที�ท่องเที�ยวเพื�อ
                 สุขภาพการนัตีโดยแพทย์ผู้เชี�ยวชาญระดับโลก นักท่องเที�ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่
                 แหง่นี� บ่อนํ�าแรธ่รรมชาติของบลูลากูน เป�นสิ�งที�มนุษย์สรา้งขึ�น หลังจากที�มีการวิจัยว่านํ�าแรน่ี�ดีต่อผิวพรรณ
                 โดยมีแร่ธาตุที�เป�นองค์ประกอบหลักคือ ซลิิดคน สาหรา่ยทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรกัษาความรอ้นใน
                 นํ�าแรน่ี�อยู่ที� 37-39 องศาเซลเซยีส 

18.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
                 นําคณะพัก Keflavik airport hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

05.30 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
06.30 น.    เดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก 

07.35 น.    ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Iceland Air

11.45 น.      คณะเดินทางกลับถึงสนามบินกรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน รอเปลี�ยนเที�ยวบิน
13.30 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 963

EUR_45B_FINLAND ( ICEBREAKER) 9 D_(AY)_2022

วันที�  7 
เซลฟอส์ส  – คริ ซูวิก  -  อาบนํ�าแร่บลูลากูน  – เคฟลาวิก

วันที�  8 
เคฟลาวิก  -  เ ดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที�  9
เคฟลาวิก  -  เ ดินทางกลับกรุงเทพฯ

09.55 น.    นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



Child 4-11 
with Bed

Child 4-6
No Bed

TOUR FARE
ADULTS

No Air TKT
ADL / CHD

-30,000 /-22,500

ข้อมูลเพิ�มเ ติมปรากฏการณ์แสงเหนือ  NORTHERN LIGHT (AURORA
BOREALIS)
เป�นปรากฏการณ์ที� เ กิดขึ� นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั�ว โลกเหนือในกลุ่มประเทศที�อยุ่
ในเขตอาร์กติก  เซอร์เ คิล
โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ด้วย  มักจะพบเห็นได้ ทั�ว ไปเนื� องจากเป�นแสงที�มาจากชั�น
บรรยากาศเหนือพื� นโลกไปราว  100-300 ก .ม .
โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ�า เป�ด  และอยู่ ในระหว่าง  เดือนกันยายน- เดือนเมษายน
ของทุกป�

ข้อมูลเพิ�มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ

Single 
Supplement

159,000.- 16,000.-**29 ม.ค. – 06 ก.พ. 2565**
(เทศกาลตรุษจีน) 143,000.- 127,000.-

Period

**12-20 ก.พ. 2565**
(วันหยุดมาฆะบูชา)

**19-27 มี.ค. 2565**

**09-17 เม.ย. 2565**
(เทศกาลสงกรานต์)

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป�นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที�ยวซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง
เนื�องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที�ยวที�สมบูรณ์ครบถ้วน

 จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั�น)
 

Double
Supplement

13,000.-

-30,000 /-22,500

-30,000 /-22,500

-30,000 /-22,500

159,000.-

159,000.-

159,000.-

143,000.-

143,000.-

143,000.-

127,000.-

127,000.-

127,000.-

16,000.-

16,000.-

16,000.-

13,000.-

13,000.-

13,000.-

หากท่านสนใจและประสงค์จะ เ ดินทางกับ  EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ
Travel  Agent  ใก ล้บ้ านหรือ ที� ท่ าน รู้จักและ เชื� อ ถือได้  ซึ� งจะดูแลท่านด้วยขั�นตอนที� ง่ าย
สะดวก  และมีประสิทธิภาพ  เพื� อ เป�นการยืนยันการเดินทางของท่าน  กรุณาจองทัวร์และ
ชาํระ เ งินมัดจาํ ล่วงหน้า  60,000 บาทต่อผู้ เดินทางหนึ� ง ท่ าน  ภายใน  3  วันนับจากวันที�
จอง  ซึ� ง เ งินมัดจาํ ดังกล่าวจะ เป�นการยืนยันการจองของท่าน  และกรุณาชาํระ ค่า ทัวร์ส่วน
ที� เห ลือล่วงหน้ า  30 วัน ก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ชาํระ เ งินส่วนที� เห ลือตามวันที� กําหนด
ทางบริษัทฯถือว่ า ท่ านยกเ ลิกการเดินทางโดยไม่มี เ งื� อนไข

การจองทัวร์ (How to make your reservation)



ค่า PCR Test + Test & Go (ถ้าม)ี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%

ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์และไกดท้์องถิ�น
ค่าทําหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่า
เครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้ง
พกัค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหาร
นอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลง
กันเป�นกรณพีเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะ
อาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ย
เพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วมค่าทัวรร์วม
ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของ
นํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 1 มกราคม 2565

ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวยี ท่องเที�ยวตาม
โปรแกรมที�ระบุ
ü ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซแ์ลนด์ ท่องเที�ยวตาม
โปรแกรมที�ระบุ ลักษณะการจดัรถโค้ชท่องเที�ยวเป�นไป
ดังนี�

ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที�พกัระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดบัราคา
เดียวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณี
ที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรม
อาจจดัเป�นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในสแกน
ดิเนเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป�แลนด ์สว่นใหญจ่ะไมม่ี
เครื�องปรบัอากาศ และอาจมกีารเปลี�ยนยา้ยเมอืงพกั
หากวนัดังกล่าวมกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair)

เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 

ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านได้
เลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวซีา่เดนมารก์ (เชงเก้น)

ค่าทิปพนักงานขบัรถโค้ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที้�
2 ยูโร / ท่าน / วนั
ค่าประกันการเดินทางของ บรษัิท AIG เอ ไอ จ ีประกัน
ภัย แบบ TRAVEL GUARD คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/

อวยัวะจากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุมากกวา่
16 ป�นอ้ยกวา่ 75 ป� ไมเ่กิน 1,000,000 บาท / ค่ารกัษา
พยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท ต่อเนื�องหลัง
จากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุ
ถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจาํตัว
หากมคีวามประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครองในกรณี
สมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของ
สมัภาระและเที�ยวบนิกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากราย
ละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
สาํหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป�าใต้
เครื�อง นํ�าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือ
สมัภาระขึ�นเครื�องได้นํ�าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / สาํหรบั
สายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใต้
เครื�องได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรมั / ใบ โหลดไดท่้านละ 1 ใบ
เท่านั�น และนําสมัภาระถือขึ�นเครื�องนํ�าหนกัไมเ่กิน 7

กิโลกรมั การเรยีกค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป�นสทิธขิอง
สายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้

      10-14 ท่าน ใชร้ถ Mini Bus ขนาด 16-25 ที�นั �ง
      15-19 ท่าน ใชร้ถ Midi Bus ขนาด 25-33 ที�นั �ง
      20-24 ท่าน ใชร้ถ Midi Bus ขนาด 29-39 ที�นั �ง
      25 ท่านขึ�นไป ใชร้ถ Bus ขนาด 40-49 ที�นั �ง

      3-4 เท่าตัว



พาสปอร์ตที�ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะ

เคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื�น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

*กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้น แต่หาไม่เจอต้องไปคัดสําเนาที�สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ�ว จํานวน 2 รูป พื�นหลังเป�นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายุไม่

เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั�ง 2 รูป 

สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล /สําเนาทะเบียน

สมรส, หย่า /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ป�บริบูรณ ์

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�น

โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในป� จจุบัน, วันเดือนป�ที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี� และช่วงเวลาที�ขอลางาน

เพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา ไม่เกิน 1  เดือน   

กรณีที�เป�นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที�คัดไว้

ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน

Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันที�ยื�นคําร้องขอ

วีซ่า ควรเลือกเล่มที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อให้เห็นว่ามีฐานะ

การเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป�น

ครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคารรับรองค่าใช้จ่าย

ในครอบครัวด้วย และท่านที�อายุเกิน 15 ป�บริบูรณ์ ต้องใช้บัญชีส่วนตัวยื�นเอกสารด้วย / ***สถานทูตไม่

รับบัญชีกระแสรายวัน***

กรณีที�บริษัทของท่าน เป�นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั�งหมด นอกเหนือจาก

เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย

และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผู้เดินทางและเหตุผลที�จัดการเดินทางนี�ในจดหมายด้วย

กรณีที�เป�นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  

กรณีที�เด็กอายุตํ�ากว่า 20 ป� เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม

โดยที�บิดา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�งได้

ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทับตรารับรองจาก

ทางราชการอย่างถูกต้อง

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป�นการถาวร และถึง

แม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้อง

ใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั�ง

กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทูต

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า

จะเป�นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ�เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายื�นประมาณ 15 - 30 วันทําการ
(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตัวเพื�อทําการสแกนลายนิ�วมือที� VFS เดนมาร์ก)


