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วนัแรก ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุออสโล (นอรเ์วย)์  

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ ประตู 3 เคาน์เตอร ์D (16-19) สายการบนิ

ไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ข ึน้เครือ่งไม่ทนั), การนัดหยุดงาน

, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ 

หรือเหตุสุดวสิัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้

หัวหนา้ทวัรม์สีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้่ายตา่ง 

ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และ

หากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิข ึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ให ้

ทา่นทราบ เพราะเป็นส ิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัทีส่อง กรงุออสโล (นอรเ์วย)์ - เทีย่วกรงุออสโล - กรงุเรคยาวกิ (ไอซแ์ลนด)์ 

- บอรก์าเนส 

 

00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG954 

 

06.50 น. ถงึสนามบนิการด์เดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและการตรวจ

ของศลุกากรแลว้ น าท่านเทีย่วชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus 

งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองสส์รา้งในปี 1648 แลว้ไปชม

อุทยานฟร็อกเนอร ์ทีม่ีประตมิากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยู่สภาพชวีติ และ

การดิน้รนต่อสูข้องมนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดังกุสตาฟ วเิกอ

แล น ด์  แ ล ้ว ก ลั บ เ ข ้า สู่ เ ข ต ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง  ช มท า เ นี ย บ รั ฐ บ า ล , 

พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาท ิเนชัน่

แนลเธียเตอร,์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึง่เป็นสญัลักษณ์

ของเมอืง 

 

 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

12.00 น. หลงัอาหาร รถโคช้น าคณะกลบัสูส่นามบนิการด์เดอมูน กรุงออสโล อกีครัง้  

13.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์ โดยสายการบนิไอซแ์ลนด์

แอร ์ 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 2.55 ชัว่โมง) 

 

15.05 น. ถงึสนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ (อ่าว (116 ก.ม.) 
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แห่งควัน) เนื่องจากควันไอน ้าทีพ่วยพุ่งข ึน้มาจากบ่อน ้ารอ้น นอกจากนี้ยังมี

ต านานไวกิง้โบราณ ทีม่ีหลักฐานแสดงถงึการปกครองดนิแดนแถบนี้มาก่อน 

จากนัน้ น าคณะออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงบอรก์าเนส (Borgarnes) ซึง่ตัง้อยู่ทาง

ฝ่ังตะวันตกของประเทศไอซแ์ลนด ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.icelandairhotels.c

om 

วนัทีส่าม บอรก์าเนส - ลอ่งเรอืชมวาฬ - เคริค์จเูฟล สญัลกัษณ์แหง่ไอซแ์ลนด ์- 

บอรก์าเนส 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสูท่า่เรือบนคาบสมุทรสแนเฟลลส์เนส ในเขต West Iceland 

มีอีกหนึง่กจิกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรือชมวาฬ กล่าวกันว่าการชม

วาฬในเขตนี้ท่านอาจโชคดไีดพ้บกับ 5 ผูย้ ิง่ใหญ่แห่งทอ้งทะเล (Big 5 of 

the Sea) ในเขตภมูภิาคนี้เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะไดม้ีโอกาสใกลช้ดิ

กับวาฬแบบธรรมชาตมิากทีส่ดุ วาฬสนี ้าเงนิ,                วาฬสเปิรม์ หรือ 

วาฬหัวทยุ, วาฬมงิค,์ วาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ 

วาฬออรก์า ทีอ่าศัยอยู่ตามธรรมชาต ิ(บนเรอืมชีุดกนัหนาวใหย้มืและขอ

สงวนสทิธิใ์นกรณีทีบ่รษิทัเรอืยกเลกิใหบ้รกิาร อนัเนือ่งมาจากสภาพ

ภูมอิากาศไม่เอ ือ้อ านวยการล่องเร ือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2-3 

ช ัว่โมง) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าคณะเดนิทางสู่เคริ์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งใน

สถานทีโ่ปรโมตในการถ่ายภาพทวิทัศน์ทีม่ีชือ่เสยีงมากทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์

ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว ่ามนี ้าตกและธารน ้ารายรอบ เป็นภาพสญัลักษณ์

ของประเทศไอซแ์ลนด ์ภูเขาลูกนี้มีความสงูประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมา

เทีย่วทีน่ี่ในชว่งไหนก็มีความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวทีจ่ะ

มองเห็นภเูขา Kirkjufell ปกคลมุไปดว้ยหมิะสขีาว 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.icelandairhotels.c

om 

วนัทีส่ ี ่ บอรก์าเนส - โกลเดน้เซอรเ์คลิ - ซงิเควลลรี ์- น า้ตกกูลลฟ์อสส ์(ไน

แองการ่าแห่งไอซแ์ลนด)์ - น า้พุรอ้นเกยซ์รี ์– เซลฟอสส ์- ล่าแสง

เหนอื 

 



Page 4 of 15 

 
 

 
 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเทีย่วชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทาง

วงกลมทองค า หรอื Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญา้ตัดกับทุ่งลาวา มี

ฝูงแกะ, วัวและมา้ไอซแ์ลนดห์ากนิอยู่ตามธรรมชาต ิชมสถานที่ส าคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องชาตคิอื ซงิเควลลรี ์(Þingvellir) อุทยานแห่งชาตแิห่งแรก

ของไอซแ์ลนด ์และมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชือ่ม

ระหว่างทวีปยูเรเซยี และทวีปอเมรกิาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความส าคัญใน

ฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์โดยรัฐสภาไดก้่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 930 

และต่อเนื่องมาจนถงึปี ค.ศ.1789  ซงิเควลลีร์ (Þingvellir) ตัง้อยู่ตรงรอย

แยกของหุบเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิี่

ใหญ่ที่สุดในไอซแ์ลนด ์         ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) 

และภูเขาไฟเฮนกลิล์ (Hengill) เป็นจุดก าเนิดดา้นประวัตศิาสตร์และดา้น

ธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่น

กโิลเมตร แลว้ไปชมน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิ(Geysir) น ้าพุรอ้น หรือ เกยซ์รี์ ซ ึง่

เป็นทีม่าของค าว่า กยีเ์ซอร ์geyser ทีใ่ชก้นัทัว่โลก น ้าพุรอ้นทีน่ี่พวยพุ่งข ึน้สงู

กว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ไอซแ์ลนดเ์หมือนพระเจา้บรรจงสรา้งขึน้มา

อย่างประณีต พลงังานทีอ่ยู่ใตห้นิเปลอืกโลก ขับเคลือ่นออกมาเป็นน ้าพุรอ้น 

ชว่ยใหอ้ากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็นพลังงาน

ไฟฟ้าสง่ใชท้ัว่ประเทศ 

(144 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย ไปชมน ้าตกกลูลฟ์อสส ์ (Gullfoss) หรอืไนแองการา่แห่งไอซแ์ลนด ์ ถอืเป็น

น ้าตกทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศและยังจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ทีไ่อซแ์ลนด์

จัดใหอ้ยู่ในเสน้ทาง “วงกลมทองค า” ทีเ่มือ่ผูม้าเยอืนไอซแ์ลนดต์อ้งมา

ทอ่งเทีย่ว ชือ่น ้าตกแห่ง Gullfoss มาจากค าวา่ Gull ทีแ่ปลวา่ ทองค า และ 

Foss ทีแ่ปลวา่ น ้าตก เมือ่รวมกนัหมายถงึ น ้าตกทองค า ถอืเป็นหนึง่ในความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดบัโลก ทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็งและลด

ระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งทีค่วามสงูกว่า 30 เมตร จากนัน้น าคณะเดนิ

ทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 หลังอาหารค ่า เร ิม่ปฏบิัตกิารล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์คเสย์ร ิ(Stokkseyri) 

เป็นเมอืงแห่งแรกทีเ่ร ิม่ล่าแสงเหนือ และเป็นจุดยอดนยิมอีกแห่งหนึง่ในการ

ลา่แสงเหนือ 

 

 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  www.hotelselfoss.is 
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โรงแรมในเขต South Iceland มขีอ้จ ากดัในการรองรับนักทอ่งเทีย่ว ซึง่มอียู่

เพยีงไม่กีแ่ห่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงจากไปจากโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 

วนัทีห่า้ เซลฟอสส ์- South Shore - น า้ตกสโกการฟ์อสส ์- หมูบ่า้นวกิ - ขบัส

โนวโ์มบลิตะลยุธารน า้แข็ง - เคริก์ยูแบยารก์เลาสเทอร ์

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านท่องเที่ยวเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนด์มี

ชือ่เสยีงในเรื่องของการคน้พบพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานที่

ถูกน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ ท าใหป้ระเทศแห่งนี้ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น

เมืองที่ไร ม้ลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกน ามาใชใ้นดา้น

สาธ า ร ณู ปโภคอี กด ว้ ยทั ศนี ย ภาพสอ งข า้ งทาง เ ว ้น ร ะย ะ ไปด ว้ ย                  

ฟารม์ปศสุตัว ์มภีเูขาไฟ Eyjafjallajokull เดน่ตระหง่านเป็นฉากหลัง และเป็น

ภเูขาไฟทีย่ังมกีารปะทอุยู่ตลอดเวลา ในอดตีการระเบดิในปี 2010 ของภูเขา

ไฟแห่งนี้ก่อนใหเ้กดิการปิดน่านฟ้าทั่วทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถงึ 6 วัน แวะ

ถา่ยรูปกบัน ้าตกเซลยาแลนสฟ์อสส ์(Seljalansfoss) มคีวามสงู 60 เมตร และ

น ้าตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ฟอสส ์(Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร 

ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิโอบลอ้มไปดว้ยทุง่ลาวา

, โตรกผา และหุบเหว จากนัน้ออกเดนิทางตอ่สูห่มู่บา้นวกิ (Vik) หมู่บา้นเล็กๆ 

ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ทีม่ีรายชือ่ในการจัดอันดับชายหาดทีส่วยทีส่ดุในโลก

เมือ่ปี 1991 เป็นหมู่บา้นทีม่ฝีนตกมากทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย จากนัน้น าทา่นพบกบัประสบการณ์ใหม่กบัค าเปรยีบเปรยทีว่่า “อย่าเพิง่ไปจาก

ไอซแ์ลนด ์หากทา่นยังไม่ไดเ้ก็บเกีย่วประสบการณ์จากธารน ้าแข็ง” ดว้ยการ

ขบัรถสโนวโ์มบลิตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดนิแดนที่

อยู่สงูทีส่ดุของโลก มคีวามกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน ้าแข็งทัง้หมดใน

ไอซแ์ลนด ์พื้นทีก่ว่า 595 ตารางกโิลเมตร ตะลุยไปใน       ทุ่งน ้าแข็งกวา้ง

อย่างเต็มอิม่ตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกนัความหนาว,หมวกกนัน็อก, ถุงมอื,        

รองเทา้บู๊ท มใีหบ้รกิาร) จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองเคริก์ยูแบยาร์กเลาสเทอร ์

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ระหว่างทางชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนว

กวา้งที่เกดิการเย็นลงอย่างชา้ ๆ ท าใหเ้กดิแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอิันน่าทึง่ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพกั HOTEL LAKI หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.hotellaki.is  

วนัทีห่ก โจกลุซารล์อน - ธารน า้แข็งแหง่วทันาโจกลุ - ชมไอซเ์บริก์ - ถ า้  

http://www.hotellaki.is/
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ครสิตลั - เคริก์ยูแบยารก์เลาสเทอร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูโ่จกุลซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง ที่

รู จ้ักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน ้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไอซแ์ลนด์ VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตารางกโิลเมตร เท่ากับธาร

น ้าแข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุด หนา

ประมาณ 1,000 เมตร เกดิจากการละลายของธารน ้าแข็งทีม่ากขึน้ ๆ ในทุก ๆ 

ปี ปัจจุบันโจกุลซารล์อนมีพื้นทีก่วา้งถงึ 18 ตารางกโิลเมตร โดยมีความลกึ

ของน ้าในทะเลสาบถงึ 200 เมตร ตืน่ตาตืน่ใจกับการ ชมภูเขาน ้าแข็ง (ไอซ์

เบริ์ก) กอ้นโต ๆ เรียงรายโผล่พน้พื้นน ้าในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด

กอ่ใหเ้กดิสสีนัสวยงามทีม่อียู่เพยีงไม่กีแ่ห่งในโลก  

= 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าท่านชมถ ้าครสิตัล (Crystal Cave) เป็นถ ้าในทะเลสาบแชแ่ข็งทีเ่กดิจาก

ธารน ้าแข็ง             สวีนาเฟลลโ์จกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ ้า

แห่งนี้มีปากถ ้าที่เป็นปล่องน ้าแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพ

อุณหภูมทิี่ค่อนขา้งมีการเปลีย่นแปลงบ่อย รูปแบบของถ ้าน ้าแข็งจงึไม่ค่อย

แน่นอน และมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา การเขา้ไปชมความงดงามของ

ถ ้าน ้าแข็ง จงึสามารถท าไดแ้คใ่นชว่งฤดหูนาว ความความโดดเดน่ของถ ้าแห่ง

นี้ก็คอื ผนังน ้าแข็งคอืกอ้นน ้าแข็งสฟ้ีาอ่อนเหมือนกับกอ้นครสิตัล ทีส่ามารถ

มองเห็นไดภ้ายใตผ้นังถ ้า ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเราทอ่งไปในดนิแดนพศิวง และ

ไม่คดิว่าจะมีอยู่จรงิในโลกนี้ แลว้เดนิทางกลับสู่เมืองเคริ์กยูแบยาร์กเลาส

เทอร ์  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพกั HOTEL LAKI หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.hotellaki.is  

วนัทีเ่จ็ด เคริก์ยูแบยารก์เลาสเทอร ์- หาดทรายสดี า - เรคยาวกิ   

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสูก่รุงเรคยาวกิ ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสดี า ซึง่เกดิจาก

การสกึกรอ่นของหนิลาวา และแนวหนิบะซอลต ์ เป็นหนิอัคนีทีพ่บได ้

โดยทัว่ไป เกดิจากการเย็นตวัของลาวาอย่างรวดเร็วบนพืน้ผวิโลก 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเรคยาวกิ (หรอือ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน ้าทีพ่วย

พุ่งข ึน้มาจากบ่อน ้ารอ้น นอกจากนี้ยังมตี านานไวกิง้โบราณทีม่ีหลักฐานแสดง

ถงึการปกครองดนิแดนแถบนี้มากอ่น 

 

http://www.hotellaki.is/
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19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.islandshotel.is 

วนัทีแ่ปด เทีย่วชมเมอืงเรคยาวกิ - อาบน า้แรบ่ลูลากูน  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นเทีย่วชมสูก่รุงเรคยาวกิ ชมโบสถฮ์ัลลก์รีมสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) 

โบสถท์างศาสนาครสิตท์ีสู่งที่สุดในไอซแ์ลนด ์เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของ

เมืองที่เมื่อข ึน้ไปดา้นบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวกิโดยรอบ 

โบสถน์ี้มคีวามส าคญัในฐานะทีเ่ป็น           ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมทีม่ี

เอกลักษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู อ้อกแบบ

สถาปัตยกรรมแนวอมิเพรสชัน่นสิท ์รวมเวลาการกอ่สรา้ง 38 ปี คอืตัง้แต่ปีเร ิม่

สรา้งปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ใน

ประวัตศิาสตร์คือ Hofdi House บา้นทีม่ีเรื่องราวในประวัตศิาสตร์ชาตอิัน

น่าสนใจ เคยใชเ้ป็นทีร่ับรองและจัดเลีย้งผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ ิง่ใหญ่

ในการยุตสิงครามเย็น  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บ่าย น าคณะเขา้สูบ่่อน ้าแรร่อ้นและสปาทีโ่ดง่ดงัระดบัโลก บลลูากนู หรอืทะเลสาบ

สฟ้ีา สถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพระดบัโลกและโดง่ดงัทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์

นักทอ่งเทีย่วกว่า 95% ตา่งไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ เชญิทา่น 

อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ เพือ่การบ ารุงผวิพรรณ ผ่อนคลายไปกบั Stream & 

Sauna เพือ่การพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.parkinn.com 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิเคฟลาวกิ - สนามบนิออสโล - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  

05.30 น. เช็คเอา๊ทแ์ลว้คณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเคฟลาวกิ (บรกิารอาหารเชา้

แบบกลอ่ง) 

Breakfast Box 

07.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบนิ Iceland Air   

11.30 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิกรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพือ่รอตอ่เครือ่ง  

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG955  

วนัทีส่บิ เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  

06.20 น. น าทา่นเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรม 

http://www.parkinn.com/
http://www.parkinn.com/
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ของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิปรากฏการณ์แสงเหนอื NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 

เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิข ึน้ตามธรรมชาตใินเชตบรเิวณขัว้โลกเหนือในกลุม่ประเทศทีอ่ยุ่ในเขตอารก์ตกิ เซอรเ์คลิ 

โดยมปีระเทศไอซแ์ลนดร์วมอยูด่ว้ย มักจะพบเห็นไดท้ัว่ไปเนื่องจากเป็นแสงทีม่าจากชัน้บรรยากาศเหนอืพืน้โลกไปราว 

100-300 ก.ม. 

โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในชว่งเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหวา่ง เดอืนพฤศจกิายน-เดอืนกมุภาพนัธ ์ของทกุปี 

PERIOD 

Tour Fare 

Adults 

Child 4-

11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

1 – 10 พ.ย. 62 
 

156,000.- 

 

 

141,000.

- 

 

 

125,000.

- 

 

 

23,000.- 

 

 

18,000.

- 

 

-24,000.- 

-19,000.- 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62 

*24 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 

63* 

 

172,000.- 

 

 

155,000.

- 

 

 

138,000.

- 

 

 

32,000.- 

 

 

27,000.

- 

 

-26,000.- 

-20,000.- 

คา่ทวัรร์วม :    

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2562  

 คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดเินเวยี ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบุในรายการ  

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลาย

แห่งในสแกนดเินเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์สว่นใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการ

เปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้ 

3-4 เทา่ตวั   

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เดนมารก์ (เชงเกน้) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ จากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 

ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาล

ตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก

โรคประจ าตวั 
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 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และสามารถถือ

สมัภาระขึน้เครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด

สมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถอืข ึน้เครื่อง

น ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

คา่ทวัรไ์ม่รวม : 

 

 

 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยูโร / ทา่น / วัน 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่โทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 

กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทต่อผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซ ึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 

30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนื่องจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดังตอ่ไปนี้ 

 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปนี้ 

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่ีความประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ทีม่รีะบุอยู่ชดัเจน

ในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคบัใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทวัร ์ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้่วมคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไม่นอ้ยกวา่สามสบิวนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว                 

          หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 
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    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันที่

น าเทีย่ว 

         ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 

2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ใหน้ ามาหัก

จากเงนิ  

   คา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกว่าเงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจาก 

   นักทอ่งเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 

   2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 

   2.2 คา่มัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

   2.3 คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหาก

ทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพื่อยืนยันในกรณีทีต่ั๋วเครื่องบนิสามารถ

ท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ข ึน้อยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็น

สทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 

คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันที่

ออกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 
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 หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟุต 1 เตยีง+3.5 ฟุต 1 เตยีง / หรือเตยีง 3.5 

ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ทา่น (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันใน

แตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่ีเตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่ีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 

3 เตยีง (Triple Room) ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม 

ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศที่

มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ทา่นสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของ

สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหนึง่

เหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มีการ

คนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขา้ชม

จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) และสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดน้ ้ าหนักไม่เกนิ 7 

กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี
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ความกวา้ง 45 เซนตเิมตร (18 นิว้) x ยาว 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x สงู 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้)  

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า

กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้ับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 

ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี่ และมีสถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของ

คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเดนมารก์  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 - 30 วนัท าการ 

(ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์วัเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอืที ่VFS เดนมารก์) 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

แตห่าไม่เจอ ตอ้งไปคดัส าเนาทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน) มีอายุไม่เกนิ 6 

เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หย่า 

/ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา ไม่เกนิ 1  เดอืน    

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

 Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน ก่อนวันทีย่ื่นค ารอ้งขอวีซ่า ควร

เลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลัก เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอทีจ่ะ

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชี

หนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองจากธนาคารรับรองคา่ใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย และท่านทีอ่ายุเกนิ 15 ปี

บรบิูรณ์ ตอ้งใชบ้ัญชสีว่นตวัยืน่เอกสารดว้ย / ***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-

6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างาน

ของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตวัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา , 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรือ

เขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกู

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม

ใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวีซ่า

ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 
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ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
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สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


