
 
 

 
 
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23508 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม 

AAuurroorraa  HHuunnttiinngg  

IIcceellaanndd  --  FFaarrooee  IIssllaannddss  --  DDeennmmaarrkk  1144  DDaayyss    
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❖ ชมพูเขาเคร์ิกจูเฟล ภูเขาทรงหมวกสัญลกัษณ์ของไอซ์แลนด์แบบพาโนรามา 
❖ สนุกสนานไปกบักจิกรรมการล่าแสงเหนือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแสนสวยสุดมหัศจรรย์ 
❖ ชมน ้าตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS  
❖ ชมชายหาดสีด าที่หม่บ้านวกิ หนึงในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก  
❖ ถ่ายรูปกบัแท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์ 
❖ ชมภายในถ า้น ้าแข็ง ความประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยแปลกตา 
❖ ชมอุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ อุทยานชาตไิด้รับการขึน้เบียนมรดกโลก 
❖ ชมกเีซอร์ น ้าพุร้อนธรรมชาติ ที่พวยพุ่งขึน้สูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาท ี
❖ ชมทะลสาบธารน ้าแข็ง JOKULSARLON 
❖ ต่ืนเต้นไปกบัการขับ SNOW MOBILE ตะลยุหิมะทุ่งน ้าแข็งแลงโจกุล 
❖ ชมชายหาด DIAMOND BEACH 
❖ ล่องเรือชมปลาวาฬ กจิกรรมอนัเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดปูลาวาฬแบบธรรมชาติ 
❖ ผ่อนคลายไปกบัการ แช่บ่อน ้าแร่ BLUE LAGOON บ่อน ้าแร่สีสวยช่ือดังของโลก 
❖ เที่ยวชมหมู่เกาะแฟโรถ่ายรูปน ้าตกมูลาฟอสเซอร์ เป็นน ้าตกที่เป็นสัญลกัษณ์ของเกาะ 
❖ ล่องเรือสู่ผารังนก ผาสูงตระหง่าน เพ่ือชม นกพพัฟิน  และ นกอาร์คติดเทิร์น 
❖ ชมหมู่บ้านไคว์วคิ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโร 
❖ ชมบ้านหลงัคาหญ้า ซ่ึงเป็นอกีหนึ่งเอกลกัษณ์ของเกาะแฟโร 
❖ เดินเล่นถ่ายรูปในเมืองทอร์สเฮาน์ ชมบริเวณท่าเรือสีสันสดใส 
❖ เพลดิเพลนิไปกบัการเดินเล่นชมเมือง โคเปนเฮเก้น และ ช้อปป้ิงที่ถนนสตรอยก์ และ นูฮาวน์ 

 
 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัที่สอง กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน BKK-CPH TG950 0120  -  0740 11.20 ชม. 

วนัที่สาม โคเปนเฮเกน–เรคยาวิก CPH-KEF SK595 0830  -  0945 03.15 ชม. 

วนัที่สิบ เรคยาวิก - แฟโร KEF-FAE RC402 1145  -  1410 01.25 ชม. 

วนัที่สิบสอง แฟโร - โคเปนเฮเกน FAE-CPH RC456 1430  -  1735 02.05 ชม. 

วนัที่สิบสาม โคเปนเฮเกน-กรุงเทพ CPH-BKK TG951    1350  -  0620+1 10.35 ชม. 

ก าหนดการเดินทาง 

19 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2565 268,900.- 



 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพ  

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว... เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 

 

วันท่ีสอง กรุงเทพ – โคเปนเฮเกน 

01.20 น.  “เหิรฟ้าสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น" ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG950 (ใชเ้วลาบิน 11.20 
ชม/รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน)  

07.40 น. เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร
แลว้ น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้อย (Little Mermaid) สัญลกัษณ์ของเมือง ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือขนาด
ใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้และเรือส าราญเทียบท่าอยู่ ชม น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านานเล่าขาน
วา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คน
ใหเ้ป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ ้า ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวนัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 น าชมบริเวณด้านนอก พระราชวังอมาเลยีนบอร์ก (Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์

แห่งเดนมาร์กนบัตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค่ และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนั
ตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ีจากนั้นใหอิ้สระท่านชมบริเวณ จัตุรัสซิตีฮ้อลล์ (City 
Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง น าท่านชมบริ เวณเมืองเก่าแกมล่าสแตน (Gamla Stan) อนัเป็นบริเวณ
ท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงให้ท่านไดถ้่ายรูปท่ีระลึก เดินเล่นถ่ายรูปกบั“ย่านนูฮาวน์” Nyhavn ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่า
ท่ีมีการขดุ คลองเช่ือมต่อกบั ทะเลและยงัเป็นท่ีตั้งของบา้นเรือนตั้งแต่ยคุ คริสตศ์ตวรรษท่ี17 

 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 



 
 
 
บ่าย ใหท้่านไดเ้ดินเล่นช้อปป้ิง ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกน อยูใ่จ

กลางเมือง เป็นถนนคนเดินท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีราคาแพง 
ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม โคเปนเฮเกน – ไอซ์แลนด์ – บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น ้าตกเฮินฟอซซ่า - ภูเขาเคิร์กจูเฟล  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน  

08.30 น. ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวิค กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน เท่ียวบิน 
SK595 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์กาเนส (Borgarnes) (เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองทางฝ่ังตะวนัตกของ
ไอซ์แลนด ์น าท่านแวะชมน ้าพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) บ่อน ้าพุร้อนใหญ่ท่ีสุด
ในไอซ์แลนด ์อุณหภูมิน ้าสูงสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน ้าพุร้อนท่ีมีน ้าไหลเร็วท่ีสุดในยโุรป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม  น ้ าตกเฮินฟอซซ่า (Hruanfossar Waterfall) ซ่ึ งในภาษาไอซ์แลนดิก Hruan แปลว่า ลาวา 

เน่ืองจากเป็นน ้าตกท่ีไหลลงมาจากล าธารความยาวกว่า 900 เมตรซ่ึงพาดอยูบ่นทุ่งลาวาท่ีประทุขึ้นมาจากภูเขา
ไฟใตพ้ิภพซ่ึงอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งแลงโจกุลกลาเซียร์ (Lungjokull Glacier) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองกรุน 

 ดาร์ฟจอร์ดูร์ เป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากจากทั้งในไอซ์แลนดแ์ละต่างประเทศ มาเยือนและเพลิดเพลิน
ไปกับความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบสงบ ลดัเลาะไปตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆในเขตเมือง
กรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็น
ภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา ใกล้ๆ ภูเขายงัมีน ้ าตกขนาดเล็กๆท่ีสวยงามมาก
แห่งหน่ึงอีกดว้ย อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
        หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR HOTEL หรือ เทียบเท่า 

วันท่ีส่ี  บลอนดูออส - อาร์คูเรย์ร่ี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบลอนดูออส (Blonduos) (เดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) เมืองทางฝ่ังตะวนัตกของ

ไอซ์แลนด ์ท่ียงัความน่ารักและเงียบสงบ พร้อมธรรมชาติอนัแสนพิสุทธ์ิ น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นเลก็ๆและเก็บ
ภาพความสวยงามของเมืองติดมหาสมุทรอีกแห่งของไอซ์แลนด์ น าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไอซ์แลนดิก
แซลมอน (Icelandic Salmon Museum)  พิพิธภณัฑข์นาดเล็กท่ีรวบรวมวิถีการด าเนินชีวิตของชาวประมงใน
การจบัปลาแซลมอนในสมยัก่อน จากนั้นมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆท่ีอากาศ
บริสุทธ์ิอีกแห่งของไอซ์แลนด ์

 
 
 
 
 

 

  
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์ร่ี (Akureyri) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองใหญ่อนัดบัสองของ

ไอซ์แลนด ์บา้นเรือนถูกปลูกสร้างจากไมท้าสีสันสดใสตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า ตั้งอยูเ่ป็นระเบียบอยา่งลงตวั ตลอด
เส้นทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของไอซ์แลนด ์เมืองอาคูเรยร่ี์มีแม่น ้าโครสซาเนสบอร์เกยีร์  



 

 

(Krossanesborgir) เป็นแม่น ้ าสายส าคญัของเมืองไหลผา่น ชมบา้นเรือนท่ีจดัแผนผงัเมืองเมืองอยา่งเป็น
ระเบียบ สวยงาม น าท่านชม โบสถ์อาคูเรย์ร่ี เป็นสัญญลกัษณ์ของเมือง เป็นโบสถค์ริสตนิ์กายลูเธอรัน 
ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940  หนา้ตา่งกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชามีความ
สวยงามเป็นอยา่งมาก ภาพแกะสลกันูนบนระเบียงโดยประติมากรแสดงการบพัติส จากนั้นน าท่านสู่ถนนคน
เดิน เกเรอโตรกาตา (Gerartogata) อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงบน ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมืองอาคูเรยร่ี์  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั KEA HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า น ้าตกโกดาฟอสส์ - ทะเลสาบมิวัทน์ - นามาฟแจล - ดิมมูบอร์เกยีร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางเขา้ชมน ้าตกโกดาฟอสส์ (Godafoss Waterfall) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หรือท่ีรู้จกั
ในนาม น ้าตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศ
ไอซ์แลนด ์และเป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไอซ์แลนด ์น ้าตกมีความสูง
ประมาณ 12 เมตร และมีความกวา้งมากกวา่ 30 เมตร น ้าตกถูกคน้พบโดยนกับุญชาวคริสต ์1,000 ปีก่อน
คริสตกาล น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) (ประมาณ 1.20 ชัว่โมง) ทะเลสาบสีฟ้า
ขนาดประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของไอซ์แลนด ์เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยก
คราฟล่าฟอลท์ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมนามาฟแจล (Namafjall) หรือบ่อโคลนเดือด คือโคลนตะกอนท่ีอ่ิมตวัไปดว้ยน ้า ซ่ึงมีไอน ้าร้อนจดั

อยูเ่บ้ืองล่าง เม่ือไอน ้านั้นเคล่ือนท่ีจะท าให้โคลนท่ีอยูด่า้นบนพุ่งกระจายขึ้นมาคลา้ยการระเบิดยอ่ยๆ ใน
บริเวณภูเขาไฟ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์จากนั้นน า 
ท่านเข้าชมดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือท่ีแปลวา่ ปราสาทด า พื้นท่ีซ่ึงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟคร้ัง
ใหญใ่นอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุมพื้นท่ีเม่ือโดนอากาศและน ้าท่ีเยน็จดั จึงท าใหพ้ื้นท่ี 
 



 
 
 
โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเช่ือวา่ดินแดนแห่งน้ีเป็น
สถานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพ้ิภพ ซ่ึงเม่ือซาตานถูกขบัไล่จากสวรรคล์งสู่ดินแดนใต้
พิภพและผา่นดิมมูโบร์กีร์ ท าใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ีเกิดภยัธรรมชาติขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั FOSSHOTEL EASTFJORD HOTEL หรือ เทียบเท่า  
 
วันท่ีหก ดิมมูบอร์เกยีร์ – วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล –โจกุลซาลอน-ถ า้น ้าแข็ง – หมู่บ้านวิก  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) ชมธรรมชาติอนัแปลกตาหลายส่ิงอยูท่ี่เดียวกนั เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าท่ีมีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารน ้าใส 
ซ่ึงไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอนัอุดมสมบูรณ์ดว้ยตน้เบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไมห้ลากหลายสาย
พนัธุ์บานสะพร่ังในฤดูดอกไมผ้ลิของแต่ละปี ชมลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งท่ีเกิดการเยน็ลงอยา่งชา้ๆท าให้
เกิดแนวแตกเป็นเสาเหล่ียม ถือไดว้่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอนัน่าท่ึง จนเขา้สู่เขตอุทยานฯท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ตั้งอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากบัธารน ้ าแข็ง
ทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกนั และขนาดความหนามากท่ีสุดหนาประมาณ 1,000 เมตร น าท่านเดินทางสู่ โจกุล
ซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง ซ่ึงรู้จกักนัเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพื้นท่ีกวา้งถึง  18 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ชมไอซ์เบิร์ก ภูเขาน ้าแข็งก้อนมหึมา เรียงรายโผล่ 
พน้พื้นน ้ าของทะเลสาบ สีสันสวยงามยามเม่ือกระทบแสงอาทิตย์ น่าประทบัใจยิ่ง เป็นภาพธรรมชาติท่ีมีอยู่
เพียงไม่กี่แห่งในโลก พร้อมน าท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน ้าแขง็ในระยะใกล ้ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง               รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย    น าท่านเข้าชมความสวยงามของประติมากรรมทางธรรมชาติภายในถ ้าน ้าแข็ง (Ice Cave) แห่งวทันาโจกุล 

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติของถ ้าน ้ าแข็งท่ีเรียกไดว้่าเป็นถ ้าน ้ าแข็งท่ีสวยท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด์และจะเข้าชมได้ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้ น ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก (Vik) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) หมู่บา้นเลก็ๆทางตอนใตสุ้ดของไอซ์แลนด ์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
              หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั KATLA BY KEAHOTELS หรือ เทียบเท่า 
 **เม่ือได้เวลาอนัสมควร เร่ิมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ** 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันท่ีเจ็ด วิก -หาดทรายสีด า – พพิธิภัณฑ์สโกการ์ – น ้าตกสโกการ์ – น ้าตกเซลยาลนัส์ - โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลร์ี 
– น ้าตกกูล – กเีซอร์ – เซลฟอสส์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านแวะชมหาดทรายสีด า (Black Beach) ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต ์
นับเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีแปลกตาและมีความสวยงามท่ีหน่ึงบนโลก จากนั้นน าท่านออกเดินทางท่องเท่ียว
ตามเส้นทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซ์แลนด์ ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองของการคน้พบพลงังานความร้อนใต้
พิภพ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทนเช้ือเพลิงท าใหป้ระเทศแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองท่ีไร้ 
มลพิษ น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สโกการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภณัฑโ์บราณกลางแจง้ สร้างขึ้นตั้งแต่
ปี ค.ศ.1949 สถานท่ีซ่ึงรวบรวมคอลเลคชัน่โบราณแสดงความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยูใ่นอดีตของชาว 
นอร์ดิค จากนั้นแวะชม น ้าตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความ
สวยงามของน ้ าตกท่ีเป็นธรรมชาติ แรงกระแทกของปลายสายน ้ าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทัว่บริเวณ ท าให้หญา้
ตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินท่ีเรียงรายริมล าธารเบ้ืองล่างอย่างสวยงาม โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา,
โตรกผาและหุบเหวเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าประทบัใจกบัผูท่ี้มาเยอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม น ้าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) มีความสูง 60 เมตร อีกหน่ึงน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียง

ของไอซ์แลนด์ ซ่ึงบริเวณดา้นหลงัม่านน ้ าตกสามารถเดินเขา้ไปสัมผสัไดด้ว้ย น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์
เหนือธรรมชาติของประทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า หรือ Golden Circle ชมทศันียภาพของทุ่ง
หญา้สลบักบัทุ่งลาวา ฝงูสัตวน์านาชนิดทั้ง แกะ ววั มา้ ท่ีเล้ียงและหากินตามธรรมชาติ น าท่านเขา้ชมความงาม
ของธรรมชาติท่ีสรรสร้างขึ้นภายใน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซ่ึงได้รับการ
รับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ   

 
 
 
 
 
 
 
  



 
  น าท่านเดินทางไปชม น ้าตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ

ประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานท่ีในเส้นทาง “วงแหวนทองค า” สถานท่ีท่ีผูม้าเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควร
พลาด  ช่ือน ้าตก Gullfoss น้ีมาจากค าวา่ Gull ท่ีแปลวา่ทองค าและ Foss ท่ีแปลวา่น ้าตก  เม่ือรวมกนัหมายถึง 

  น ้ าตกทองค า เป็นหน่ึงในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งและลด
ระดับลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร น าท่านชม น ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุ
ร้อนหรือเกย์ซีร์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า กีเซอร์ ท่ีใชก้นัทัว่โลก   น ้ าพุร้อนท่ีน่ีพวยพุ่งขึ้นสูงกวา่ 180 ฟุต ทุกๆ 7 
– 10 นาที พลงังานท่ีอยู่ใตหิ้นเปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเยน็สบาย และ
รัฐบาลไดน้ าประโยชน์จากแหล่งความร้อนทางธรรมชาติน้ีมาเป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใช้ทัว่ประเทศ  น าท่าน
เดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss)  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SELFOSS HOTEL & SPA หรือ เทียบเท่า 
  **เม่ือได้เวลาอนัสมควร เร่ิมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ** 
 
วันท่ีแปด เซลฟอสส์ – ทุ่งน ้าแข็งแลงโจกุล – เมืองเรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – เพอร์ลนั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์สุดพิเศษกบั การนัง่รถจ๊ิปสู่ทุ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ให้ท่านได้ขับรถสโนว์โมบิลตะลุย
ไปในทุ่งน ้าแข็งแลงโจกุล (Langjökull Glacier) บนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือท่ีอยู่สูงท่ีสุดของโลก ซ่ึงมีความ
กว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 พื้นท่ีกว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งกว้างอย่างเต็มอ่ิมตลอด                     
1 ชัว่โมง (รวมชุดกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก (Reykjavík) น าท่านถ่ายรูปกับสถานท่ีส าคัญต่างๆ ของเมืองหลวงแห่ง

ไอซ์แลนด์ แวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถท่ี์สูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดท่ี
สูงอีกจุดหน่ึงของเมือง โบสถไ์ดรั้บการออกแบบให้คลา้ยคลึงกบัความสมมาตรทางคณิตศาสตร์ของภูเขาไฟ 
Basalt โบสถน้ี์มีความส าคญัในฐานะเป็น ศาสนสถานเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของสถาปนิกกุดโยน 
(Guðjón Samúelsson) ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิสท์  จากนั้นชม เพอร์ลัน (Perlan) 
หรือ The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองโดยสถาปนิกช่ือดงั อิง
กิ มูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวงตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงัน ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกล  

  แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม,พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนน ้ า และร้านขายของท่ี
ระลึก น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เพอร์แลน (Perlan Museum Wonders of Iceland) จุดชมวิวเรคยาวิกแบบ 
360 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือ เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันท่ีเก้า ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น ้าแร่บลูลากูน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ กิจกรรมอนัเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติโดยนั่ง
เรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไมซ่ึ้งออกแบบใหโ้ตค้ล่ืนลมไดอ้ยา่งน่ิมนวล ปลาวาฬท่ีอาศยัอยูใ่นน่านน ้าแถบน้ีจะมี 3  
สายพันธุ์ด้วยกัน คือ วาฬมิงค์  หรือ ในส าเนียงภาษาไอซ์แลนด์  เรียกว่า มิงคี (Minke) , วาฬหลังค่อม 
(Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง (บนเรือมีชุด
กนัหนาวบริการ) (บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีบริษัทฯ เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่
เอื้ออ านวย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านไปยงับ่อน ้าแร่บลูลากูน (BLUE LAGOON)  หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพระดบั

โลกและโด่งดงัท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด ์อิสระใหท้่านแช่น ้าแร่ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna 
เพื่อการพกัผ่อนตามอธัยาศยั (มีบริการผา้ขนหนูใหท้่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าและหมวกคลุมผมไปด้วย
ส าหรับการแช่น ้าแร่ในบลูลากูน ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือ เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

วันท่ีสิบ เรคยาวิค – หมู่เกาะแฟโร – น ้าตกมูลาฟอสเซอร์ - หมู่บ้านบูเออร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 
11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินหมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands) โดยสายการบินแอตแลนติกแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี RC402   
  (เลือกรับประทานอาหารกลางวันในสนามบินโดยทางบริษัทฯจะจัดงบให้ท่าน) 
14.10 น. เดินทางถึงสนามบินแฟโร (FAROE ISLAND AIRPORT) ประเทศเดนมาร์ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเท่ียวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) เป็นประเทศในกลุ่มเกาะจ านวน 18 เกาะ ตั้งอยูท่างตอนเหนือ 

 ของมหาสมุทรแอตแลนติกระหวา่งสกอตแลนด์ นอร์เวย ์และไอซ์แลนด ์หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการปกครอง
ตนเองของเดนมาร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 โดยมีสถานภาพเหมือนกบักรีนแลนด ์มีอ านาจในการปกครองตนเอง
ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการต่างประเทศและการทหาร หมู่เกาะแฟโร มีความหมายวา่ “เกาะแห่งแกะ” มีภาษาของ
ตวัเองคือ “ภาษาแฟโร” แต่ภาษาราชการจะใชเ้ดนมาร์กควบดว้ย มีสกุลเงินเป็นของตวัเองคือ “โครนาแฟโร” 
และมีเมืองหลวงคือเมือง “ทอร์สเฮาน์” มีระบอบกษตัริย ์และมีนายกรัฐมนตรีบริหารกิจการบา้นเมือง น าท่าน
ถ่ายรูปกบัน ้าตกมูลาฟอสเซอร์ (Mulafossur waterfall) ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่เกาะแฟโร 
เพราะเป็นน ้าตกท่ีปรากฏในภาพโปสการ์ดมากมาย ใหท้่านไดช่ื้นชมธรรมชาติและความสวยงามของน ้าตกซ่ึง 
มีฉากหลงัเป็นภูเขาสวยแห่งเกาะแฟโร อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านบูเออร์ (Bour Village) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาหินเลียบฝ่ังทะเล นบัเป็นหมู่บา้นท่ีสวยงาม
และมีทศันียภาพของธรรมชาติท่ีปรากฏใหเ้ห็นในโปสการ์ดและหนงัสือท่องเท่ียวมากมาย เป็นหมู่บา้น่ีตั้งอยู่ 



ในซอร์แวงฟยอร์ด (Sorvagsfjord) เรียกไดว้า่เป็นฟยอร์ดท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติมากท่ีสุดอีกแห่งของ
เกาะแฟโร น าท่านเท่ียวชมและเก็บภาพธรรมชาติท่ีงดงามของหมู่เกาะแฟโร (ตอนกลางคืนสามารถรอชมแสง
เหนือได ้ซ่ึงช่วงหนา้หนาวจะเป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดในการชมแสงเหนือ) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั TORSHAVN HOTEL หรือ เทียบเท่า 

วันท่ีสิบเอด็ หมู่บ้านไคว์วิค – เคิร์กจูบูเออร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือสู่ผารังนก (Towering Cliffs) ซ่ึงเป็นผาสูงตระหง่านอนัเป็นท่ีอยู่
ของนกแถบโซนอาร์คติก ไม่ว่าจะเป็นนกพพัฟิน (puffins) ท่ีอาศยัอยู่ตามชะง่อนผา และ นกอาร์คติดเทิร์น 
และอีกนานาชนิด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาหิน และ นกนานาพนัธุ์ หากโชคดีท่านอาจได้
พบเห็น ปลาโลมา หรือ ปลาวาฬท่ีอาจมาเล่นน ้าในบริเวณน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไคว์วิค (Kvivik  
Village) ซ่ึงเป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนหมู่เกาะแฟโร และยงัคงมีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงให้
เห็นว่าชาวไวก้ิงไดมี้การเดินทางและตั้งรกรากถ่ืนฐานท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีเม่ือประมาณศตวรรษท่ี 18 เห็นไดจ้าก
บา้นเรือนของชาวไวก้ิงโบราณท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่น าท่านเท่ียวชมเมืองเลก็ๆท่ีแสนน่ารักแห่งหมู่เกาะแฟโร  
พร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ิและช่ืนชมธรรมชาติแห่งหมู่ เกาะแอตแลนติกเหนือ  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
บรรยากาศและความสวยงามของธรรมชาติและหมู่บา้นโบราณริมฝ่ังทะเล 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บา้นเล็กๆทางตอนใตข้องเกาะแฟโร เป็นหมู่บา้นท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโบสถ์หินโบราณแมกนาส (Magnus Cathedral) จาก
ศตวรรษท่ี 13 ยอ้นไปตั้งแต่สมบัยุคไวก้ิง และมีบา้นไมท่ี้อายุเก่าแก่ท่ีสุดซ่ึงสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 น าท่าน
เข้าชมความงดงามของโบสถ์หินโบราณท่ียงัคงอนุรักษไ์วจ้นถึงปัจจุบนั พร้อมทั้งด่ืมด ่ากบัทศันียภาพของบา้น
ไมโ้บราณท่ีนิยมปลูกหญา้บนหลงัคา เลียบฝ่ังมหาสมุทร นบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามแห่งเกาะแฟโร  
อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย  ได้เวลาน าท่านเดินสู่ เมืองทอร์สเฮาน์ 
(Torshavn) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของหมู่เกาะแฟโร ดินแดนของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู ่
ทางตอนใตแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของชายฝ่ังทิศตะวนัตกของเมืองสเตรอเมอ น าท่านเท่ียวชมเมืองและเดินเล่น
พร้อมเกบ็ภาพบรรยากาศของเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่ในฟยอร์ดอนัสวยงาม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบับ้านหลงัคา 
หญ้า (Tiganes) ซ่ึงมีการปลูกหญา้บนหลงัคาบา้นนบัเป็นอีกหน่ึงเอกลกัษณ์ของเมืองทอร์สเฮาน์ อิสระใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงทอร์สเฮาน์ 



 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั TORSHAVN HOTEL หรือ เทียบเท่า 

วันท่ีสิบสอง ทอร์สเฮาน์ – โคเปนเฮเก้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
  อิสระใหท้่านพกัผอ่นหรือเดินเล่นในเมืองทอร์สเฮาน์ ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.45 น.     น าท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะแฟโร  

(เลือกรับประทานอาหารกลางวันในสนามบินโดยทางบริษัทฯจะจัดงบให้ท่าน) 
14.30 น.     ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน โดยสายการบิน แอตแลนติกแอร์เวย ์เท่ียวบิน 456 (ใชเ้วลาบิน 2.05 ชม.) 
17.35 น.  เดินทางถึงสนามบิน โคเปนเฮเกน  



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 
วันท่ีสิบสาม ท่าเรือนูฮาวน์ – สนามบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30 น. น าท่านเดินเล่นท่ี ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) หรือ New Habour แปลไดว้า่ท่าเรือใหม่ เป็นท่าเรือในยคุศตวรรษ

ท่ี 17 เป็นแหล่งบนัเทิงในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดูร้อน ท่าเรือนูฮาวน์
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเดยท์ริป เป็นท่าจอดเรือท่ีมีสีสันและมีร้านอาหารตั้งเรียงรายอยูม่ากมาย 
นอกจากนั้นยงัมีทาวน์เฮา้ส์ท่ีมีสีสันสดใสในช่วงศตวรรษท่ี 17 และ 18 มีบาร์และคาเฟ่ ต่างๆ มากมาย 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกนเพื่อเช็คอิน  
(เลือกรับประทานอาหารกลางวันในสนามบินโดยทางบริษัทฯจะจัดงบให้ท่าน) 

13.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TG951   
   

วันท่ีสิบส่ี กรุงเทพฯ 
 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทาง
อากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นส าคัญ โปรแกรมนีจ้ัดขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์

การท่องเท่ียวเป็นหลกั 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 268,900.- 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 25,000.- 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-CPH-BKK (TG) หกัค่าใชจ่้าย (ตัว๋ผูใ้หญ่)  
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง (ราคา ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2565) ** 
แจ้งเพ่ือทราบ 
➢ 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 ก.ก. (เน่ืองจากมีเท่ียวบินภายใน SK/RC รวม 3 เท่ียวบิน) 
➢ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

➢ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG / SK /RC  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
➢ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  

อตัราค่าบริการ  (บาท) 

ค่าทวัรร์วม  



➢ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 

➢ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
➢ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
➢ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้เดนมาร์ก 

หมายเหตุ สถานทูตเดนมาร์กจะออกวีซ่าเชงเกน้, ไอซ์แลนด ์และ แฟโร ในฉบบัเดียวกนั ดงันั้นคิดค่าวีซ่า 3,500 บาท หาก 
ท่านมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ ท่านตอ้งท าวีซ่าไอซ์แลนด์และแฟโร จะไม่ไดมี้การหกัค่าวีซ่าคืน 

➢ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
➢ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนกังานบริการฯ  

➢ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ประมาณวนัละ 5 ยโูร คิดเป็น 12 วนั รวม 60 EURO /ท่าน ตลอดการเดินทาง หรือขึ้นอยูก่บัความพอใจ
ของท่าน 

➢ ค่าท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) 
➢ ค่าจดัท าเอกสาร และค่าท าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
➢ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

➢ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
➢ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 12 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
➢ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

ค่าทวัรไ์ม่รวม  

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) :  

การยกเลิกการจองทวัร ์: 



➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

➢ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

➢ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

 

➢ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

➢ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

➢ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

➢ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

➢ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

➢ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

➢ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

ตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรมและหอ้งพกั 



 
 
 

➢ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น
ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

➢ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

➢ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

➢ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

➢ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

➢ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสถานฑูตเดนมาร์ก  
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าด้ือและยึดติดกับการย่ืนในสมัยก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 



8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบวุ่า 
ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอม
ให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดย 

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

11. หลักฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ
เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ้่ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2   

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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