ICELAND 8 DAYS 5 NIGHTS
ไอซ์ แลนด์ ดินแดนธรรมชาติเขียวขจี 8 วัน 5 คืน

ล่ องเรือชมปลาวาฬ กิจกรรมสุ ดตืน่ เต้ นทีจ่ ะได้ ชมปลาวาฬเหินฟ้าสุ ดใกล้ ชิด

นํา้ ตกเซลยาลันส์ ฟอสส์ (Selijalansfoss) นํา้ ตกทีม่ คี วามสู งและสวยงามมากแห่ งหนึ่งของประเทศไอซ์ แลนด์
ชมทะเลสาบธารนํา้ แข็งโจกุลซาลอน ( Jokulsarlon)
ขับรถสโนโมบิลตะลุยทุ่งนํา้ แข็ง ( Langjokull)

นํา้ พุร้อนเกย์ ซีร์(Geysir) นํา้ พุทปี่ ะทุขนึ้ สู งสู่ ท้อง

อาบนํา้ แร่ บลูลากูน หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานทีเ่ ทีย่ วเพือ่ สุ ขภาพ และมีชื่อเสียงโด่ งดังทีสุดของไอซ์ แลนด์
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กําหนดการเดินทาง 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2557, 10 เมษายน – 17 เมษายน 2557
วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

21.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2-3
เคาน์ เตอร์ D เจ้าหน้าที่เวิลด์ไวด์ บาย บิ๊ก คอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง

กรุ งเทพ – ออสโล (นอร์ เวย์ ) – เรกยาวิก (ไอซ์ แลนด์ )

00.55 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชัว่ โมง

07.25 น.

ถึงสนามบินการ์ ดเดอมูน ผ่านการตรวจหนังสื อเดินทาง รถรอรับท่านแล้วนําท่าน

เทีย่ วชมกรุงออสโล ผ่ านไปชม Aker Brygge ย่านช้อปปิ้ งข้างท่าเรื อเป็ นที่นิยม
แห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากที่นี่ท่านจะได้เห็น The City Hall Square งาน

สถาปั ตยกรรมที่หน้าทึ่งของกรุ งออสโล ต่อด้วย Karl Johan Street ถนนที่สอง
ข้างทางมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มี
ประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยูส่ ภาพชีวติ และการดิ้นรนต่อสู ้ของมนุษย์ชาติ
ซึ่ งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอแลนด์ สุ ดท้ายจะผ่านชม

Holmenkollen ลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสี ยงมากของกรุ งออสโล

นําท่ านเข้ าชม Viking Ship Museum พิพธิ ภัณฑ์ เรือไวกิง้ ชนเผ่าไวกิ้งซึ่ งเป็ นที่
ขึ้นชื่อด้านการเดินทางในมหาสมุทร ท่านจะได้สัมผัสศิลปะเทคนิคในการสร้าง
เรื อที่มีความแข็งแรงและยิง้ ใหญ่ของชนเผ่าในตํานาน
11.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.00 น.

รถโค้ชรับกลับสนามบิน

14.45 น.

ออกเดินทางสู่ ไอซ์แลนด์โดยสายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบิน FI319 (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ช.ม.)

15.25 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก กรุงเรคยาวิค เมืองอ่าวแห่งควัน เนื่อจากไอนํ้าที่พุงขึ้นมาจากบ่อนํ้า นํา
คณะท่านเข้าสู่ ที่พกั แล้วพักผ่อนตาอัธยาศัย
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17.00 น.

นําท่ านเดินทางสู่ บลูลากูน หรื อ ทะเลสาบสี ฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพที่
โด่งดังระดับโลกของประเทศไอซ์แลนด์ อาบนํ้าแร่ ที่มีสรรพคูณในการเยียวยา
และบํารุ งผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่าง
แท้จริ ง (มีบริ การผ้าขนหนูรวมกับการแช่น้ าํ ควรเตรี ยมชุดว่ายนํ้าส่ วนตัว)

19.00 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําคณะท่านเข้าสู่ ที่พกั RADISSON BLU SAGA HOTELหรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

กรุ งเรกยาวิก – ล่ องเรือชมวาฬ – เพอร์ ลนั

08.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

10.00 น.

นําท่านชมกรุ งเรกยาวิก ชมโบสถ์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ที่มีความสู งที่สุดใจ
เมือง ด้านบนสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์แห่งนี้
มีความสําคัญด้านศาสนา และสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยสถาปนิก
กุดโยน ต่อจากนั้นนําท่ านเข้ าชม Hofdi House สถานที่สาํ คัญอีกแห่ง บ้าน
ที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ เคยให้เป็ นที่รับรองและจัดเลี้ยงผูน้ าํ
ประเทศมหาอํานาจผูย้ งิ่ ใหญ่ในการยุติสงครามเย็น และชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ ศาลาบาลเมือง

12.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นําท่านสู่ ท่าเรื อเรกยาวิก เพื่อให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมล่ องเรือชมปลาวาฬ
ที่เป็ นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวในการดูวาฬมิ้งค์แบบธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด การล่องเรื อชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ช.ม. (ควรเตรี ยมเสื้ อกัน
หนาวหนาๆ)

17.00 น.

จากนั้นนําท่านต่อไปต่อกันที่เพอร์ ลนั (Perlan) สถานที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นเป็ นที่รับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิกอิงกิมูนตูร์เป็ น
ผูอ้ อกแบบ อาคารรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ่ งวง ตั้งอยูบ่ นฐานที่คล้ายถัง
นํ้ามองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น แบ่งเป็ นส่ วนต่างๆ เช่น
ร้านอาหาร ร้านไอศครี ม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ไวกิ้ง สวนนํ้า และร้านขายของที่ละลึก
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18.00 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําคณะท่านเข้าสู่ ที่พกั RADISSON BLU SAGA HOTELหรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เรกยาวิก – เซลยาแลนด์ ฟอสส์ – สโกก้ าฟอสส์ – วิก – KIRKJUBAEHAEKLAUSTUR

08.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

09.00 น.

นําท่านเดินทางบนเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังในเรื่ อวของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่ งเป็ น
พลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่อง
ให้เป็ นเมืองไร้มลพิษ แวะถ่ ายรู ปกับนํา้ ตกเซลยาลันส์ ฟอสส์ มีความสู ง 60
เมตร และแวะชมนํ้าตกอีกแห่งหนึ่งคือนํา้ ตกสโกก้าฟอสส์ ความสู ง 62 เมตร
ประทับใจกับความสวยงามของนํ้าตกที่สร้างสรรจากธรรมชาติ โอบล้อมไป
ด้วยทุ่งลาวา หน้าผาสู งสง่า และหุ บเหวพร้อมชมพิพิธพื้นบ้าน ที่บอกเล่าการ
ตั้งรกรากของผูค้ นในบริ เวณนี้

12.30 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

เดินทางต่ อสู่ หมู่บ้านวิก (VIK) แวะชมหาดทรายสี ดํา เกิดจากการสึ กกร่ อนของหิ นลาวา และแนวหิ นปะซอลต์
เป็ นหิ นอัคนีที่พบได้โดยทัว่ ไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็ วบนพื้นที่ผิวโลก มุ่งหน้ าสู่ เมือง
KIRKJUBAEHAEKLAUSTUR เมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวไปเยีย่ มเยือนมากเมืองหนึ่ง อีกทั้งเป็ นที่ต้งั ของอุทยาน
แห่ งชาติ สเกฟตาลเฟลล์ (Skaftafell National Park) อุทยานที่มีธารนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดที่เรี ยกว่า
VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารนํ้าแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และมีขนาดหนา
ที่สุดประมาณ 1,000 เมตร

19.00 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําคณะท่านเข้าสู่ ที่พกั ICELAND HOTEL KLAUSTUR หรื อเทียบเท่า
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วันที่ห้า

ทะเลสาปธารนํา้ แข็งโจกุลซาลอน – เซลฟอสส์

08.00 น.
09.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารนํ้าแข็ง รู ้จกั กัน
เป็ นอย่างดีวา่ เป็ นทะเลสาบธารนํ้าแข็งที่ให้ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจาก
กําลังละลายของธารนํ้าแข็งมากขึ้นทุกปี พร้อมกับตื่นตากับไอซ์ เบิรก์ หรื อ
ภูเขานํ้าแข็งก้อนโตที่เรี ยงรายโผล่พน้ พิน้ นํ้าของทะเลสาบ (โปรแกรมล่องเรื อมี
ให้บริ การ แต่ถา้ หากเกิดความผิดพลาดทางด้านสภาพอาการแปรปรวน ท่านเราต้องขออนุญาตงดโปรเกรมนี้)

12.30 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ เซลฟอสส์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)

19.00 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําคณะท่านเข้าสู่ ที่พกั HOTEL SELFOSS หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

โกลเดนเซอร์ เคิล – ซิงเควลลีร์ – นํา้ พุร้อนเกย์ ซีร์ – นํา้ ตกกูลฟอสส์ – อาบนํา้ แร่ บลูลากูน

08.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

09.30 น.

นําท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนื อธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคํา หรื อที่เรี ยกว่า
Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าติดกับทุ่งลาวา มีฝงู แกะ วัวและม้าหากินอยูต่ ามธรรมชาติ ชมสถานที่

สําคัญในประวัติศาสตร์ ของชาติคือ ซิงเควลลิร์ (Thingvellir) อุทยานแห่งแรกหรื อมรกดโลกแห่งแรกของ
ยูเนสโก เป็ นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเชียและทวีปอเมริ กาเหนือ ซิงเควลลิร์ ตั้งอยูต่ รงรอยแยกของหุ บเขากับ
ทะเลสาบตาม ซึ่ งเป็ นทะเลสาบตาธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไปอซ์แลนด์ ใกล้กบั คาบสมุทรเรกยาเนส
และภูเขาไฟเฮนกิลล์ เป็ นจุดกําเนิดทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านธรณี วทิ ยา เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อยของ
โลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะเคริต ร่ องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้วมีน้ าํ ท่วมขังจน
เป็ นทะเลสาบกว้าง จากนั้นนําท่านไปชมนํา้ ตกกูลฟอสส์ หรื อ ไนแอง
การ่ าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นนํ้าตกที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของประเทศ
และจัดว่าเป็ น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั ให้อยูใ่ นเส้นทาง “วงกลมทองคํา”
ที่เมื่อผูม้ าเยือนไปแลนด์แล้วต้องมาท่องเที่ยว
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ต่ อกันด้ วยนํา้ ตกกูลฟอสส์ ที่แปลว่านํ้าตกทองคํา ถือเป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิด
จากการละลายของธารนํ้าแข็ง แล้วไปต่อกันกับการชมนํา้ พุร้อนธรรมชาติ
เกย์ซีร์ (Geysir) นํ้าพุร้อนที่พุงปะทุสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที
พลังงานที่อยูใ่ ต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นนํ้าพุร้อน ช่วยให้
อากาศอบอุ่นเย็นสบาย
12.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.00 น.

พบกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นด้วยการขับรถสโนโมบิลตะลุยทุ่งนํา้ แข็ง

Langjokull ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่เต็ม 1ชม. ( 2 ท่าน
ต่อรถ 1 คัน ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาว ถุงมือ ส่ วนหมวกกันน็อกและร้อง
เท้าบูท๊ มีให้บริ การ)

19.30 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําคณะท่านเข้าสู่ ที่พกั RADISSON BLU SAGA HOTELหรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

บินสู่ กรุ งออสโล (นอร์ เวย์ ) – ออกเดินทางกลับกรุ งเทพ

05.00 น.

เช็คเอ๊าท์แล้วนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน

07.50 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบืน FI318 (07.50-12.20) คณะท่านถึงสนามบินกรุ ง
ออสโล รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

14.15 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG955

วันทีแ่ ปด

เดินทางถึงกรุงเทพ

06.15 น.

นําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพโดยสวัสดีภาพ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ท่านละ

136,000 บาท

เด็ก (2 – 12 ปี ) พักร่ วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม

132,000 บาท

เด็ก (2 – 11 ปี ) พักร่ วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม

123,000 บาท

พักเดี่ยวชําระเพิ่ม

13,000 บาท

อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าบัตรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัดเส้นทาง กรุ งเทพฯ – ออสโล – กรุ งเทพฯ (ราคาตัวกรุ๊ ป)
 ค่าบัตรโดยสารการบินไอซ์แลนด์ ชั้นประหยัดเส้นทาง ออสโล – เรคยาวิก – ออสโล (ราคาตัวกรุ๊ ป)
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้อง )
 ค่าวีซ่าเช็งเก้นประเทศนอร์ เวย์ ระยะสั้น ประเภทท่องเที่ยว แบบเยือนมากกว่า 1 ประเทศ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นงั่ ๆ วงเงินสู งสุ ดท่านละ 2,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม





ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ามี )
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกิน 23 กิโกกรัม ( เรี ยกเก็บโดยสายการบิน )
ค่าทําหนังสื อเดินทาง ( พาสปอร์ ต )

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
1. ยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 20 เปอร์ เซ็นต์
2. ยกเลิก 20 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์
3. ยกเลิก 11 - 19 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจํา 70 เปอร์เซ็นต์
4. ยกเลิก 1 - 20 วันก่อนการเดินทาง หัก 100 เปอร์ เซ็นต์ของค่าบริ การทั้งหมด
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เงื่อนไขการจองทัวร์
1. ชําระค่ามัดจํา 20,000 บาทของค่าบริ การทั้งหมด ภายใน 2 วันจากหลังวันที่จอง
2. ชําระค่าบริ การส่ วนที่เหลือ ภายใน 20 วันก่อนเดินทาง
3. ถ้าจองก่อนเดินทาง 14 วัน ต้องชําระค่ามัดจําและค่าบริ การส่ วนที่เหลือพร้อมกัน
วิธีการชําระเงิน
1. ชําระเงินสด โดยตรงกับบริ ษทั
2. ชําระผ่านบัญชีธนาคาร ชื่ อบัญชี นาย ธนพล อารยสกุลพงศ์
- ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาอาคารมาลีนนท์ (0014) สะสมทรัพย์
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาบิ๊กซี พระราม 4 (5057) ออมทรัพย์
- ธนาคารกรุ งไทย
สาขาบิ๊กซี พระราม 4 (1033) ออมทรัพย์
- ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาบิ๊กซี พระราม 4
ออมทรัพย์
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาเควิลเลจ สุ ขมุ วิท 26
ออมทรัพย์

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

014- 0-141201
404 – 045031 – 6
981 –4 –69096 – 1
770– 2 – 21689- 8
649 –1 –03198 – 9

เอกสารในการยืน่ ขอวีซ่าเช๊ งเก้ นสํ าหรับสถานทูตนอร์ เวย์
1. Cover Letter ที่มีลายเซ็นของ ผูย้ นื่ ขอวีซ่า กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ก็ให้จ่ายค่าวีซ่าผ่านบัตร
เครดิต จ่ายเสร็ จเรี ยบร้อย ระบบก็จะส่ ง Cover Letter มาให้ทางอีเมล์ ที่ให้ไว้ตอน Log in ทําการปริ้ นท์ Cover Letter ที่
จะระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และ อีเมล์ของผูส้ มัครออกมา เพื่อเซ็นชื่อในหน้าที่ 2 ของ Cover Letter Cover letter หรื อ
จดหมายยืนยันว่า ผูส้ มัครได้ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ ม วีซ่าออนไลน์เรี ยบร้อยแล้ว พร้อมหมายเลขใบเสร็ จ
2. รู ปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สู ง 4.5 ซม. ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
3. หนังสื อเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทย และหนังสื อ
เดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
4. สําเนาหนังสื อเดินทางเล่มปั จจุบนั ที่ระบุสถานที่ออกและวันที่ออกหนังสื อเดินทาง วันหมดอายุ ประวัติการขอวีซ่า
ใบอนุญาตทํางาน/ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ฯลฯ
5. ใบจองตัว๋ เครื่ องบิน ระบุวนั เดินทางที่แน่นอนไม่เกิน 90 วัน (ไม่ตอ้ งซื้ อตัว๋ จนกว่าจะทราบผลว่าวีซ่าได้รับการอนุมตั ิ
และหากวีซ่าได้รับการอนุมตั ิ เจ้าหน้าที่จะออกวีซ่าตามวันที่ระบุในใบจอง)
6. ประกันสุ ขภาพ และอุบตั ิเหตุในการเดินทาง ครอบคลุมระยะเวลา ที่อยูใ่ นกลุ่มประเทศเชงเก้น วงเงินคุม้ ครอง 30,000 ยู
โร หรื อ 1,500,000 บาท
7. เอกสารยืนยันการจ้างงาน ที่ระบุวนั ลาชัดเจน หรื อธุรกิจส่ วนตัว หรื อเอกสารการศึกษา
8. เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดเงินฝากปรับบัญชียอ้ นหลังอย่างน้อย 3 เดือน (สมุดเงินฝากตัวจริ งพร้อมสําเนา)
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9. เอกสารยืนยันที่พกั /โรงแรมในประเทศนอร์ เวย์
10. รายละเอียดการเดินทาง
11. กรณี ที่ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องเตรี ยมเอกสารเพิม่ เติมตามนี้
ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คําร้องเดินทางคนเดียว
- หนังสื อยินยอมให้เดินทางจากบิดามารดาที่รับรองโดยอําเภอ ตัวจริ งและสําเนา
ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคําร้องเดินทางกับผูป้ กครองฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
- หนังสื อยินยอมให้เดินทางจากผูป้ กครองอีกฝ่ ายหนึ่ง ที่รับรองโดยอําเภอ ตัวจริ งและสําเนา
ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คําร้อง เดินทางกับ บิดา หรื อ มารดา ที่มีอาํ นาจปกครองบุตร แต่เพียงผูเ้ ดียว
- หนังสื อรับรอง การมีอาํ นาจปกครองบุตร แต่เพียงผูเ้ ดียว ตัวจริ งและสําเนา
12. จดหมายเชิญ (ฉบับจริ ง) จากบริ ษทั ในนอร์เวย์ (สําหรับวีซ่าธุ รกิจ)
**หนังสื อเดินทางราชการไม่ ต้องทําวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน**
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่านอร์ เวย์ ต้ องชํ าระทันที ตอนกรอกแบบฟอร์ มวีซ่าออนไลน์ โดยผ่ านบัตรเครดิตเท่ านั้น (ไม่ จําเป็ นต้ องเป็ น
บัตรเครดิตของผู้ยนื่ ขอวีซ่า)
- ผู้เดินทางต้ องยืน่ คําร้ องด้ วยตนเอง ทีศ่ ูนย์ รับยืน่ วีซ่านอร์ เวย์ โดยไม่ จําเป็ นต้ องนัดหมายล่วงหน้ า
- ใช้ เวลาในการพิจารณาคําร้ องและดําเนินการ ประมาณ 5 วันทําการ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ ในกรณี ที่มีจาํ นวนผูร้ ่ วมเดินทาง
น้อยกว่า 15 ท่าน (ผูใ้ หญ่)
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณี ที่เกิด
เหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย อันเนื่ องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ โดยทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และ
อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงเนื่องจากการนําเที่ยวนี้ เป็ น
การชําระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านชําระมาแล้ว กรณี
ที่ท่านปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ์ ในบริ การที่ทางทัวร์ จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและได้รับการ
ยินยอมอย่างถูกต้องจากทางบริ ษทั ฯเสี ยก่อน
4. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศ
อันเนื่องจากการกระทําผิดกฎหมาย หรื อเอกสารไม่ถูกต้อง
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5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นกรณี พิเศษดังนี้
- ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
- ท่านที่กาํ ลังตั้งครรภ์ อันเนื่ องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
- เด็กทารกที่อายุต่าํ กว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่ งเสี ยงรบกวนผูร้ ่ วมเดินทางท่านอื่นๆ (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัคร
ทัวร์ )
6. ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์ )
ค่าวีซ่าที่ได้ชาํ ระให้แก่สถานฑูตไปแล้ว ไม่สามารถเรี ยกร้องคืนได้ไม่วา่ กรณี ใด (ไม่วา่ จะได้รับวีซ่าหรื อไม่)
การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานฑูตเท่านั้น เอกสารที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด โปรดให้ความร่ วมมือ
ในการเตรี ยมเอกสาร (สําหรับประเทศรัสเซี ย ไม่ตอ้ งขอวีซ่า)
7. กรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ บัตรเอเปค เพื่อยกเว้นการทําวีซ่านั้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น
8. ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่ องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรื อกลับ จากทัวร์ ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการ
เดินทางของกรุ๊ ปทัวร์ น้ นั กับเจ้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
9. อัตราค่าบริ การทัวร์ อาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ จากการปรับราคานํ้ามันของสายการบิน
10. รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM
จองโปรแกรม............................................................... ท่านทราบข่าวมาจากไหน.............................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูจ้ อง...................................................................................... โทร............................แฟกซ์..........................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ..........................................................................................................................................................................
จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด ............ท่าน ผูใ้ หญ่ ............ท่าน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ............ท่าน
จํานวนห้องที่ใช้……ห้อง เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่านจํานวน.....ท่าน เด็กอายุไม่เกิน12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน จํานวน.....ท่าน
เตียงเสริ มจํานวน..........เตียง
ไม่มีเตียงเสริ ม TWIN ROOM จํานวน.........ห้อ DOUBLE ROOM จํานวน..........ห้อง
TRUPLE ROOM จํานวน.........ห้อง สถานที่นดั รับ-ส่ งเอกสาร...............................................................................................
รายชื่อผู้เดินทางทั้งหมดรวมผู้จองด้ วย (โปรดระบุให้ ตรงตามพาสปอร์ ต)

ลําดับ

1

2

3

4

ชื่อ – นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)

หมายเลข
พาสปอร์ ต

ว/ด/ปี เกิด
เป็ นคศ.

ROP

อาหารทีแ่ พ้ /ไม่
ทาน/โรคประจําตัว

ข้ อมูลติดต่ อ

Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:
Mobile No:
Telephone:
Fax:
Email:

อืน่ ...........................................................................................................................................................................................................................
เมือ่ ท่ านชําระเงินเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว โปรดส่ งหลักฐานการโอนมาที่ Fax: 02 – 661 2244 หรือ Contact@worldwidebybig.com
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