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ICELAND 8 DAYS 5 NIGHTS 
                      ไอซ์แลนด์ ดนิแดนธรรมชาติเขียวขจี 8 วนั 5 คนื 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 ล่องเรือชมปลาวาฬ กจิกรรมสุดตืน่เต้นทีจ่ะได้ชมปลาวาฬเหินฟ้าสุดใกล้ชิด 

 นํา้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ (Selijalansfoss) นํา้ตกทีม่คีวามสูงและสวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ 

 ชมทะเลสาบธารนํา้แข็งโจกลุซาลอน ( Jokulsarlon) 

 ขับรถสโนโมบลิตะลุยทุ่งนํา้แขง็ ( Langjokull) 

 นํา้พุร้อนเกย์ซีร์(Geysir) นํา้พทุีป่ะทุขึน้สูงสู่ท้อง  

 อาบนํา้แร่บลูลากูน หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานทีเ่ทีย่วเพือ่สุขภาพ และมช่ืีอเสียงโด่งดงัทสุีดของไอซ์แลนด์ 
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กาํหนดการเดินทาง 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2557,  10 เมษายน – 17 เมษายน 2557  

 วนัแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 

เคาน์เตอร์ D เจา้หนา้ท่ีเวลิดไ์วด ์บาย บ๊ิก คอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

 วนัทีส่อง กรุงเทพ – ออสโล (นอร์เวย์) – เรกยาวกิ (ไอซ์แลนด์) 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานออสโล ประเทศนอร์เวย ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 954 

 ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 

07.25 น. ถึงสนามบินการ์ดเดอมูน ผา่นการตรวจหนงัสือเดินทาง รถรอรับท่านแลว้นําท่าน

เทีย่วชมกรุงออสโล ผ่านไปชม Aker Brygge  ยา่นชอ้ปป้ิงขา้งท่าเรือเป็นท่ีนิยม

แห่งหน่ึง ไม่ไกลจากท่ีน่ีท่านจะไดเ้ห็น The City Hall Square งาน

สถาปัตยกรรมท่ีหนา้ท่ึงของกรุงออสโล ต่อดว้ย Karl Johan Street ถนนท่ีสอง

ขา้งทางมีการประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม แลว้ไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมี

ประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวติ และการด้ินรนต่อสู้ของมนุษยช์าติ 

ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงัของกุสตาฟ วเิกอแลนด ์สุดทา้ยจะผา่นชม 

Holmenkollen ลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงมากของกรุงออสโล  

 นําท่านเข้าชม Viking Ship Museum พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้ ชนเผา่ไวก้ิงซ่ึงเป็นท่ี

ข้ึนช่ือดา้นการเดินทางในมหาสมุทร ท่านจะไดส้ัมผสัศิลปะเทคนิคในการสร้าง

เรือท่ีมีความแขง็แรงและยิง้ใหญ่ของชนเผา่ในตาํนาน  

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

12.00 น. รถโคช้รับกลบัสนามบิน 

14.45 น. ออกเดินทางสู่ไอซ์แลนด์โดยสายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบิน FI319 (ใชเ้วลาประมาณ 2.40 ช.ม.) 

15.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเคฟลาวกิ กรุงเรคยาวคิ เมืองอ่าวแห่งควนั เน่ือจากไอนํ้าท่ีพุงข้ึนมาจากบ่อนํ้า นาํ

คณะท่านเขา้สู่ท่ีพกัแลว้พกัผอ่นตาอธัยาศยั 
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17.00 น. นําท่านเดินทางสู่บลูลากูน หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพท่ี

โด่งดงัระดบัโลกของประเทศไอซ์แลนด ์อาบนํ้าแร่ท่ีมีสรรพคูณในการเยยีวยา

และบาํรุงผวิพรรณ ผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผอ่นอยา่ง

แทจ้ริง (มีบริการผา้ขนหนูรวมกบัการแช่นํ้า ควรเตรียมชุดวา่ยนํ้าส่วนตวั) 

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  นาํคณะท่านเขา้สู่ท่ีพกั RADISSON BLU SAGA HOTELหรือเทียบเท่า  

 วนัทีส่าม กรุงเรกยาวกิ – ล่องเรือชมวาฬ – เพอร์ลนั 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

10.00 น. นาํท่านชมกรุงเรกยาวกิ ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถท่ี์มีความสูงท่ีสุดใจ

เมือง ดา้นบนสามารถมองเห็นทศันียภาพของเรกยาวกิโดยรอบ โบสถแ์ห่งน้ี

มีความสาํคญัดา้นศาสนา และสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยสถาปนิก

กุดโยน ต่อจากนั้นนําท่านเข้าชม Hofdi House สถานท่ีสาํคญัอีกแห่ง บา้น

ท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ เคยใหเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียงผูน้าํ 

ประเทศมหาอาํนาจผูย้ิง่ใหญ่ในการยติุสงครามเยน็ และชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด ์ศาลาบาลเมือง  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. นาํท่านสู่ท่าเรือเรกยาวกิ เพื่อใหท้่านไดส้นุกกบักจิกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ 

ท่ีเป็นท่ีนิยมมากของนกัท่องเท่ียวในการดูวาฬมิ้งคแ์บบธรรมชาติอยา่ง

ใกลชิ้ด การล่องเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ช.ม. (ควรเตรียมเส้ือกนั

หนาวหนาๆ)  

17.00 น. จากนั้นนาํท่านต่อไปต่อกนัท่ีเพอร์ลนั (Perlan) สถานท่ีมีเอกลกัษณ์

โดดเด่นเป็นท่ีรับแขกบา้นแขกเมือง โดยสถาปนิกอิงกิมูนตูร์เป็น

ผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงั

นํ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกลโดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น 

ร้านอาหาร ร้านไอศครีม พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง สวนนํ้า และร้านขายของท่ีละลึก  
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18.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  นาํคณะท่านเขา้สู่ท่ีพกั RADISSON BLU SAGA HOTELหรือเทียบเท่า 

 วนัทีส่ี่ เรกยาวกิ – เซลยาแลนด์ฟอสส์ – สโกก้าฟอสส์ – วกิ – KIRKJUBAEHAEKLAUSTUR   

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

09.00 น. นาํท่านเดินทางบนเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนดมี์

ช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ือวของการคน้พบพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ซ่ึงเป็น

พลงังานท่ีถูกนาํมาใชท้ดแทนเช้ือเพลิง ทาํใหป้ระเทศแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นเมืองไร้มลพิษ แวะถ่ายรูปกบันํา้ตกเซลยาลันส์ฟอสส์ มีความสูง 60 

เมตร และแวะชมนํ้าตกอีกแห่งหน่ึงคือนํา้ตกสโกก้าฟอสส์ ความสูง 62 เมตร 

ประทบัใจกบัความสวยงามของนํ้าตกท่ีสร้างสรรจากธรรมชาติ โอบลอ้มไป

ดว้ยทุ่งลาวา หนา้ผาสูงสง่า และหุบเหวพร้อมชมพิพิธพื้นบา้น ท่ีบอกเล่าการ

ตั้งรกรากของผูค้นในบริเวณน้ี  

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. เดินทางต่อสู่หมู่บ้านวกิ (VIK) แวะชมหาดทรายสีดํา เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินปะซอลต ์

เป็นหินอคันีท่ีพบไดโ้ดยทัว่ไป เกิดจากการเยน็ตวัของลาวาอยา่งรวดเร็วบนพื้นท่ีผิวโลก มุ่งหน้าสู่เมือง 

KIRKJUBAEHAEKLAUSTUR เมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวไปเยีย่มเยอืนมากเมืองหน่ึง อีกทั้งเป็นท่ีตั้งของอุทยาน

แห่งชาต ิสเกฟตาลเฟลล์  (Skaftafell National Park) อุทยานท่ีมีธารนํ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเรียกวา่ 

VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากบัธารนํ้าแขง็ทั้งหมดในทวปียโุรปรวมกนั และมีขนาดหนา

ท่ีสุดประมาณ 1,000 เมตร 

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  นาํคณะท่านเขา้สู่ท่ีพกั ICELAND HOTEL KLAUSTUR หรือเทียบเท่า 
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 วนัที่ห้า ทะเลสาปธารนํา้แข็งโจกุลซาลอน – เซลฟอสส์ 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

09.00 น. นําท่านเดินทางสู่โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารนํ้าแขง็ รู้จกักนั

เป็นอยา่งดีวา่เป็นทะเลสาบธารนํ้าแขง็ท่ีใหท่ี้สุดในประเทศไอซ์แลนด ์เกิดจาก

กาํลงัละลายของธารนํ้าแขง็มากข้ึนทุกปี พร้อมกบัต่ืนตากบัไอซ์เบิรก์ หรือ 

ภูเขานํ้าแขง็กอ้นโตท่ีเรียงรายโผล่พน้พิน้นํ้าของทะเลสาบ (โปรแกรมล่องเรือมี

ใหบ้ริการ แต่ถา้หากเกิดความผดิพลาดทางดา้นสภาพอาการแปรปรวน ท่านเราตอ้งขออนุญาตงดโปรเกรมน้ี) 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เซลฟอสส์ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  นาํคณะท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่า 

 วนัที่หก โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลร์ี – นํา้พุร้อนเกย์ซีร์ – นํา้ตกกูลฟอสส์ – อาบนํา้แร่บลูลากูน 

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

09.30  น. นาํท่านเท่ียวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซ์แลนด ์ในเส้นทางวงกลมทองคาํ หรือท่ีเรียกวา่ 

Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญา้ติดกบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ ววัและมา้หากินอยูต่ามธรรมชาติ ชมสถานท่ี

สาํคญัในประวติัศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลิร์ (Thingvellir) อุทยานแห่งแรกหรือมรกดโลกแห่งแรกของ

ยเูนสโก เป็นรอยเช่ือมระหวา่งทวปียเูรเชียและทวปีอเมริกาเหนือ ซิงเควลลิร์ ตั้งอยูต่รงรอยแยกของหุบเขากบั

ทะเลสาบตาม ซ่ึงเป็นทะเลสาบตาธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไปอซ์แลนด ์ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส 

และภูเขาไฟเฮนกิลล ์เป็นจุดกาํเนิดทางดา้นประวติัศาสตร์และดา้นธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือยของ

โลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ระหวา่งทางแวะเคริต ร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้มีนํ้าท่วมขงัจน

เป็นทะเลสาบกวา้ง จากนั้นนาํท่านไปชมนํา้ตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแอง

การ่าแห่งไอซ์แลนด ์ถือเป็นนํ้าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศ 

และจดัวา่เป็น 1 ใน 3 ท่ีไอซ์แลนดจ์ดัให้อยูใ่นเส้นทาง “วงกลมทองคาํ” 

ท่ีเม่ือผูม้าเยือนไปแลนดแ์ลว้ตอ้งมาท่องเท่ียว  
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 ต่อกนัด้วยนํา้ตกกูลฟอสส์ ท่ีแปลวา่นํ้าตกทองคาํ ถือเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลก ท่ีเกิด

จากการละลายของธารนํ้าแข็ง แลว้ไปต่อกนักบัการชมนํา้พุร้อนธรรมชาติ

เกย์ซีร์ (Geysir) นํ้าพุร้อนท่ีพุงปะทุสูงกวา่ 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที 

พลงังานท่ีอยูใ่ตหิ้นเปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นนํ้าพุร้อน ช่วยให้

อากาศอบอุ่นเยน็สบาย  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

15.00 น.  พบกบักิจกรรมท่ีน่าต่ืนเตน้ดว้ยการขับรถสโนโมบิลตะลุยทุ่งนํา้แข็ง 

Langjokull ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัประสบการณ์ใหม่เตม็  1ชม.  ( 2 ท่าน

ต่อรถ 1 คนั ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว ถุงมือ ส่วนหมวกกนัน็อกและร้อง

เทา้บูท๊มีใหบ้ริการ) 

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  นาํคณะท่านเขา้สู่ท่ีพกั RADISSON BLU SAGA HOTELหรือเทียบเท่า 

 วนัทีเ่จ็ด บินสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) – ออกเดินทางกลบักรุงเทพ  

05.00 น.  เช็คเอา๊ทแ์ลว้นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

07.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบืน FI318 (07.50-12.20) คณะท่านถึงสนามบินกรุง

ออสโล รอเปล่ียนเท่ียวบิน 

14.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG955 

 วนัทีแ่ปด เดินทางถึงกรุงเทพ 

06.15 น. นาํท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพโดยสวสัดีภาพ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ท่านละ  136,000 บาท 

เด็ก (2 – 12 ปี) พกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 132,000 บาท 

เด็ก (2 – 11 ปี) พกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 123,000 บาท 

พกัเด่ียวชาํระเพิ่ม  13,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบตัรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยดัเส้นทาง กรุงเทพฯ – ออสโล – กรุงเทพฯ (ราคาตวักรุ๊ป) 

 ค่าบตัรโดยสารการบินไอซ์แลนด ์ชั้นประหยดัเส้นทาง ออสโล – เรคยาวกิ – ออสโล (ราคาตวักรุ๊ป) 

   ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้อง ) 

   ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ประเทศนอร์เวย ์ระยะสั้น ประเภทท่องเท่ียว แบบเยอืนมากกวา่ 1 ประเทศ    

  ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามรายการ 

  ค่าอาหารครบทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ    

  ค่าประกนัอุบติัเหตุทุกท่ีนัง่ๆ วงเงินสูงสุดท่านละ 2,000,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ ฯลฯ 

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

   ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกิน 23 กิโกกรัม  ( เรียกเก็บโดยสายการบิน ) 

   ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

เง่ือนไขการยกเลกิการจอง 

1. ยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 20 เปอร์เซ็นต ์ 

2. ยกเลิก 20 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50 เปอร์เซ็นต ์ 

3. ยกเลิก 11 - 19 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 70 เปอร์เซ็นต ์

4. ยกเลิก 1 - 20 วนัก่อนการเดินทาง หกั 100 เปอร์เซ็นตข์องค่าบริการทั้งหมด  
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เง่ือนไขการจองทวัร์  

1. ชาํระค่ามดัจาํ  20,000 บาทของค่าบริการทั้งหมด ภายใน 2 วนัจากหลงัวนัท่ีจอง  

2. ชาํระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ภายใน  20 วนัก่อนเดินทาง   

3. ถา้จองก่อนเดินทาง 14  วนั ตอ้งชาํระค่ามดัจาํและค่าบริการส่วนท่ีเหลือพร้อมกนั 

วธีิการชําระเงิน  

1. ชาํระเงินสด โดยตรงกบับริษทั  

2. ชาํระผา่นบญัชีธนาคาร  ช่ือบญัชี  นาย ธนพล  อารยสกุลพงศ ์  

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท ์(0014)     สะสมทรัพย ์ เลขท่ี  014- 0-141201  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขาบ๊ิกซี พระราม 4  (5057)   ออมทรัพย ์   เลขท่ี  404 – 045031 – 6 

- ธนาคารกรุงไทย สาขาบ๊ิกซี พระราม 4  (1033)  ออมทรัพย ์ เลขท่ี  981 –4 –69096 – 1 

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ๊ิกซี พระราม 4    ออมทรัพย ์ เลขท่ี  770– 2 – 21689- 8 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาเควลิเลจ สุขมุวทิ 26   ออมทรัพย ์ เลขท่ี  649 –1 –03198 – 9 

 

เอกสารในการยืน่ขอวซ่ีาเช๊งเก้นสําหรับสถานทูตนอร์เวย์ 

1. Cover Letter ท่ีมีลายเซ็นของ ผูย้ืน่ขอวซ่ีา กรอกฟอร์มวซ่ีาออนไลน์เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้น ก็ใหจ่้ายค่าวซ่ีาผา่นบตัร

เครดิต จ่ายเสร็จเรียบร้อย ระบบก็จะส่ง Cover Letter มาใหท้างอีเมล ์ท่ีใหไ้วต้อน Log in ทาํการปร้ินท ์Cover Letter ท่ี

จะระบุช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยู ่และ อีเมลข์องผูส้มคัรออกมา เพื่อเซ็นช่ือในหนา้ท่ี 2 ของ Cover Letter Cover letter หรือ 

จดหมายยนืยนัวา่ ผูส้มคัรไดล้งทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม วซ่ีาออนไลน์เรียบร้อยแลว้ พร้อมหมายเลขใบเสร็จ 

2. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมแวน่ตา ฉากหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 

3. หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุและตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนจนถึงวนัท่ีเดินทางกลบัประเทศไทย และหนงัสือ

เดินทางเล่มเก่า(ถา้มี) 

4. สาํเนาหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ท่ีระบุสถานท่ีออกและวนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง วนัหมดอาย ุประวติัการขอวซ่ีา 

ใบอนุญาตทาํงาน/ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ฯลฯ 

5. ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน ระบุวนัเดินทางท่ีแน่นอนไม่เกิน 90 วนั (ไม่ตอ้งซ้ือตัว๋จนกวา่จะทราบผลวา่วซ่ีาไดรั้บการอนุมติั 

และหากวซ่ีาไดรั้บการอนุมติั เจา้หนา้ท่ีจะออกวซ่ีาตามวนัท่ีระบุในใบจอง) 

6. ประกนัสุขภาพ และอุบติัเหตุในการเดินทาง ครอบคลุมระยะเวลา ท่ีอยูใ่นกลุ่มประเทศเชงเกน้ วงเงินคุม้ครอง 30,000 ยู

โร หรือ 1,500,000 บาท 

7. เอกสารยนืยนัการจา้งงาน ท่ีระบุวนัลาชดัเจน หรือธุรกิจส่วนตวั หรือเอกสารการศึกษา  

8. เอกสารหลกัฐานทางการเงิน เช่น สมุดเงินฝากปรับบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 เดือน (สมุดเงินฝากตวัจริงพร้อมสาํเนา) 
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9. เอกสารยนืยนัท่ีพกั/โรงแรมในประเทศนอร์เวย ์

10. รายละเอียดการเดินทาง  

11. กรณีท่ีผูเ้ดินทางอายุต ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามน้ี 

                  ในกรณีท่ีผูย้ืน่คาํร้องเดินทางคนเดียว 

 - หนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางจากบิดามารดาท่ีรับรองโดยอาํเภอ ตวัจริงและสาํเนา 

                  ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํร้องเดินทางกบัผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 - หนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางจากผูป้กครองอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีรับรองโดยอาํเภอ ตวัจริงและสาํเนา 

                  ในกรณีท่ีผูย้ืน่คาํร้อง เดินทางกบั บิดา หรือ มารดา ท่ีมีอาํนาจปกครองบุตร แต่เพียงผูเ้ดียว 

 - หนงัสือรับรอง การมีอาํนาจปกครองบุตร แต่เพียงผูเ้ดียว ตวัจริงและสาํเนา 

12. จดหมายเชิญ (ฉบบัจริง) จากบริษทัในนอร์เวย ์(สาํหรับวซ่ีาธุรกิจ) 

**หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทาํวซ่ีาอยู่ได้ 90 วนั** 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีานอร์เวย์ ต้องชําระทนัท ีตอนกรอกแบบฟอร์มวซ่ีาออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่าน้ัน (ไม่จําเป็นต้องเป็น

บัตรเครดิตของผู้ยืน่ขอวซ่ีา) 

- ผู้เดินทางต้องยืน่คําร้องด้วยตนเอง ทีศู่นย์รับยืน่วซ่ีานอร์เวย์ โดยไม่จําเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า 

- ใช้เวลาในการพจิารณาคําร้องและดําเนินการ ประมาณ 5 วนัทาํการ 

 

หมายเหตุ  

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณีท่ีมีจาํนวนผูร่้วมเดินทาง

นอ้ยกวา่ 15 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการนาํเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิด

เหตุจาํเป็น สุดวสิัย อนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตุการณ์ประทว้งหยดุงาน เหตุจลาจล อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ โดยทั้งน้ีจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หม้ากท่ีสุด 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และ

อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงเน่ืองจากการนาํเท่ียวน้ี เป็น

การชาํระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านชาํระมาแลว้ กรณี

ท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดรั้บการ

ยนิยอมอยา่งถูกตอ้งจากทางบริษทัฯเสียก่อน 

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้าย กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือถูกปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ

อนัเน่ืองจากการกระทาํผดิกฎหมาย หรือเอกสารไม่ถูกตอ้ง  
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5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร่้วมเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงัน้ี 

- ท่านท่ีสงสัยวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 

- ท่านท่ีกาํลงัตั้งครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

- เด็กทารกท่ีอายุต ํ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืนๆ (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัร

ทวัร์) 

6. ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

ค่าวซ่ีาท่ีไดช้าํระใหแ้ก่สถานฑูตไปแลว้ ไม่สามารถเรียกร้องคืนไดไ้ม่วา่กรณีใด (ไม่วา่จะไดรั้บวซ่ีาหรือไม่)  

การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานฑูตเท่านั้น เอกสารท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด  โปรดใหค้วามร่วมมือ

ในการเตรียมเอกสาร (สาํหรับประเทศรัสเซีย ไม่ตอ้งขอวีซ่า) 

7. กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ บตัรเอเปค เพื่อยกเวน้การทาํวซ่ีานั้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือ 

ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

8. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลบั จากทวัร์ขอใหต้รวจสอบ และยนืยนัการ

เดินทางของกรุ๊ปทวัร์นั้นกบัเจา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 

9. อตัราค่าบริการทวัร์อาจปรับเปล่ียนข้ึนได ้จากการปรับราคานํ้ามนัของสายการบิน 

10. รูปภาพในโปรแกรมทวัร์ใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น 
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ใบจองทวัร์ / BOOKING FORM 

จองโปรแกรม............................................................... ท่านทราบข่าวมาจากไหน............................................................. 

ช่ือ-นามสกุล ผูจ้อง...................................................................................... โทร............................แฟกซ์..........................        

ท่ีอยูปั่จจุบนั....................................................................................................................................... ...................................                                    

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด ............ท่าน      ผูใ้หญ่ ............ท่าน       เด็กอายไุม่เกิน 12  ปี ............ท่าน                                                             

จาํนวนห้องท่ีใช…้…หอ้ง  เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่านจาํนวน.....ท่าน   เด็กอายไุม่เกิน12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน จาํนวน.....ท่าน                                                      

เตียงเสริมจาํนวน..........เตียง           ไม่มีเตียงเสริม  TWIN  ROOM จาํนวน.........หอ้   DOUBLE  ROOM  จาํนวน..........หอ้ง                                                      

TRUPLE  ROOM จาํนวน.........หอ้ง    สถานท่ีนดัรับ-ส่งเอกสาร............................................................................................... 

รายช่ือผู้เดินทางทั้งหมดรวมผู้จองด้วย (โปรดระบุให้ตรงตามพาสปอร์ต) 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ 

(ภาษาองักฤษ/ภาษาไทย) 

หมายเลข

พาสปอร์ต 

ว/ด/ปี เกดิ 

เป็นคศ. 
ROP     

อาหารทีแ่พ้/ไม่

ทาน/โรคประจาํตวั 
ข้อมูลตดิต่อ 

1      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

2      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

3      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

4      Mobile No: 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

อืน่...........................................................................................................................................................................................................................     

เมือ่ท่านชําระเงนิเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลกัฐานการโอนมาที ่ Fax: 02 – 661 2244  หรือ Contact@worldwidebybig.com 


