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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุออสโล (นอรเ์วย)์ ศกุร ์

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 3 เคาน์เตอร ์D (16-19) สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ จากนัน้เชญิรอ 

ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, 

เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ป

ทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, 

การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ 

การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรอืเหตุสุดวสิัยอืน่ ๆ ไม่

สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์ มีสทิธิใ์นการ

เปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทาง

บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้

นอกจากในรายการทัวร์ หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทาง

บรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

 

 

วนัที ่2 กรงุออสโล (นอรเ์วย)์ - เทีย่วกรงุออสโล - กรงุเรคยาวกิ (ไอซแ์ลนด)์  เสาร ์

00.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 

954 

 

07.25 น. ถงึสนามบนิการด์เดอมนู กรงุออสโล ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและการตรวจของ

ศุลกากรแลว้ น าท่านเทีย่วชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน

สถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองสส์รา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอทุยานฟ

ร็อกเนอร ์ทีม่ปีระตมิากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชวีติ และการดิน้รนต่อสู ้

ของมนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดังกสุตาฟวเิกอแลนด ์แลว้กลับเขา้

สู่เขตใจกลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคาร

สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาท ิเนชั่นแนลเธียเตอร,์ อาคารรัฐสภา 

และ ศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง 

 

 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

12.00 น. หลังอาหาร รถโคช้น าคณะกลับสูส่นามบนิการด์เดอมนู กรงุออสโล อกีครัง้  

13.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ   

14.45 น. ถงึสนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรงุเรคยาวกิ (อา่วแหง่

ควัน) เนื่องจากควันไอน ้าทีพ่วยพุ่งขึน้มาจากบ่อน ้ารอ้น นอกจากนี้ยังมตี านาน

ไวกิง้โบราณ ทีม่หีลักฐานแสดงถงึการปกครองดนิแดนแถบนีม้ากอ่น  

(116 ก.ม.) 
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15.00 น. น าท่านเที่ยวชมสู่กรุงเรคยาวกิ ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคริ์คยา (Hallgrímskirkja) 

โบสถท์างศาสนาครสิตท์ีส่งูทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์เป็นจดุทีส่งูอกีจดุหนึง่ของเมอืงที่

เมื่อขึน้ไปดา้นบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวกิโดยรอบ โบสถ์นี้มี

ความส าคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์

สถาปนกิกดุโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิ

เพรสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสรา้ง 38 ปี คือตัง้แต่ปีเริ่มสรา้งปี ค.ศ.1945 

จนกระทั่งแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 อกีหนึ่งสถานที่ในประวัตศิาสตร์คือ Hofdi 

House บา้นทีม่เีรือ่งราวในประวัตศิาสตรช์าตอินัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองและ

จัดเลีย้งผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ ิง่ใหญใ่นการยตุสิงครามเย็น  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก HILTON REYKJAVIK หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hilton.com 

วนัที ่3 เรคยาวกิ - เรยค์อลท์ – บอ่น า้พุรอ้นเดลดารต์งุกูเวอร ์ - น า้ตกเฮนิฟอซ

ซา่ - เมอืงอาคเูรยร์ี ่

อาทติย ์

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.05 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองเรย์คอล์ท  ชมบ่อน ้ าพุรอ้นเดลดาร์ตุงกูเวอร ์

(Deildartunguhver Thermal Spring) มอีุณหภูมนิ ้าสูงที่สุดถงึ 97 องศา

เซลเซยีส เป็นบ่อน ้าพุรอ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ด น าท่านชมความสวยงามของน ้าตกเฮนิ

ฟอซซา่ (Hraunfossar Waterfalls) ซึง่เป็นน ้าตกสาขาหนึง่ของน ้าตกใหญ่ที ่

กอ่ก าเนดิจากแหล่งล าธาร และแมน่ ้าสายต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของ

ทุ่งลาวาทีเ่กดิจากภูเขาไฟทีอ่ยู่ภายใตธ้ารน ้าแข็งแลงโจกุล Langjökull ธาร

น ้าแข็งทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ขอบประเทศ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาคูเรยร์ี ่เมอืงใหญ่อันดับสองของไอซแ์ลนด ์และยัง

เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงของไอซแ์ลนดอ์กีดว้ย บา้นเรอืนถูกปลูก

สรา้งจากไมท้าสีสันสดใสตัง้อยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้ า บา้งก็ปลูกบนเนินลาดชันซึง่มี

ภมูศิาสตรอ์ยูต่ดิภเูขาแต่จัดตัง้เป็นระเบยีบอยา่งลงตัว ตลอดเสน้ทางท่านจะได ้

ชมทัศนียภาพอันสวยงามของไอซแ์ลนด ์ประเทศทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่าไมม่ตีน้ไมสู้ง มี

ผนืหญา้และตน้มอสหลากสสีดุสายตา สวยงามมาก เมอืงอาคูเรยร์ีม่แีมน่ ้าโครส

ซาเนสบอรเ์กยีร ์(Krossanesborgir) เป็นแมน่ ้าสายส าคัญของเมอืงไหลผ่าน น า

ท่านชมบา้นเรอืนทีจ่ัดแผนผังเมอืงเมอืงอย่างเป็นระเบยีบ สวยงาม น าท่านชม 

โบสถ์อาคูเรย์รี่ เป็นสัญญลักษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน 

ออกแบบโดยสถานปนกิ Gudjon Samuelsson สรา้งปี 1940 หนา้ต่างกระจกสี

 

http://www.hilton.com/
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กลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลักนูนบนระเบยีงโดยประตมิากร

แสดงการบพัตสิมา จากนัน้น าทา่นสูถ่นนคนเดนิ เกเรอโตรกาตา (Gerartogata) 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงบน ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมอืงอาคเูรยร์ี ่

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าคณะพัก ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.icelandairhotels.com  

วนัที ่4 อาคเูรยร์ี ่– ฮซูาวคิ – ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ – น า้ตกเดตตีฟ้อส จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮูซาวคิ หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ที่มีบา้นเรือนน่ารัก

เหมอืนฉากละคร ลักษณะบา้นเป็นบา้นเดีย่วหลังเล็ก มชีัน้เดยีว รูปแบบบา้นจะ

แตกต่างกันตามสไตล์ และมีลักษณะเด่น คือ หลังคาสารพัดสีและอีกหนึ่ง

กจิกรรมของ เมอืงฮูซาวคิ คือ ในอดีตเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ กระทั่งถูก

ดัดแปลงใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว น าท่านล่องเรอืชมปลาวาฬซึง่เป็นทีน่ยิมของ

นักท่องเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมงิค์ หรือในส าเนียงภาษา

ไอซแ์ลนดเ์รยีกวา่ มงิค ี(Minke) การลอ่งเรอืชมวาฬใชเ้วลา 2 ½ - 3 ½ ชัว่โมง 

(บนเรือมชีุดกันหนาวใหบ้รกิาร) (ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีบ่รษิทัเรอืยกเลกิ

ใหบ้รกิาร อนัเนือ่งมาจากสภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้ อ านวย) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่น ชมน ้าตกเดตตีฟ้อส “Dettifoss Waterfall” ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นน ้าตกทีใ่หญ่

และทรงพลังมากที่สุดในยุโรปและยังเป็นฉากเปิดตัวของภาพยนตร์ฮอลลีวูด้

เรือ่ง Prometheus อกีดว้ย น ้าตกแห่งนี้ตัง้อยูบ่น แมน่ ้า Jökulsá á Fjöllum ซึง่

ไหลมาจาก Vatnajökull ธารน ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุใน ไอซแ์ลนดแ์ละยโุรป น ้าตกมี

ความกวา้งประมาณ 100 เมตร สายน ้าทีไ่หลจากน ้าตกไดไ้หลลดหลั่นลงไปใน

หบุเหว Jökulsárgljúfur ซึง่ลกึลงไปอกี 45 เมตร น ้าตกเดตตีฟ้อสถอืเป็นน ้าตก

ทีย่งัคงความเป็นธรรมชาตมิากๆ บรเิวณน ้าตกและพืน้ทีโ่ดยรอบไมม่สี ิง่กอ่สรา้ง

ใดๆเลยแมแ้ตแ่หง่เดยีว จุดเด่นของน ้าตกแห่งนี้อยูท่ีค่วามกวา้ง ของชัน้น ้าตกที่

ไหลลงมาจากขอบหนา้ผา กอ่นทีส่ายน ้าทีม่พีลังอันมหาศาลจะไหลลงสูหุ่บเหว

เบื้องล่าง นอกจากนี้แลว้ นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นละอองน ้าที่ สาด

กระเซ็นขึน้สูท่อ้งฟ้านับหลายกโิลเมตรกอ่นเขา้ถงึน ้า้ตกอกีดว้ย สมควรแกเ่วลา

น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงอาคูเรยร์ี ่(Akureyri) อสิระใหท้่านเดนิเล่นบนถนน

คนเดนิเกเรอโตรกาตา “Gerartogata Street” ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมอืงซึง่มี

สนิคา้แบรนดเ์นมทอ้งถิน่มากมาย 
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.icelandairhotels.com  

วนัที ่5 อาคูเรยร์ ี่ - ทะเลสาบมวิทัน์ – น ้าตกก๊อดด้าฟอส - ทุ่งลาวา 

Dimmuborgir - Myvatn Nature Baths 

องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เขตทะเลสาบมวิัทน์ “Myvatn Lake” ทีต่ัง้อยู่ในเขตหมูบ่า้น

เรยค์ยาหโ์ล ใกล ้ๆ กับเมอืงอาคูเรยร์ี่ เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของไอซแ์ลนด ์

โดยทะเลสาบเกดิจากการระเบดิครัง้ใหญ่ของภเูขาไฟโดยรอบ ในชว่ง 2,300 ปี 

ทีผ่่านมา ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งอุทยานนกน ้าทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของโลก และ

ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเขตสงวนอนุรักษ์นกอกีดว้ย น าท่านชมน ้าตกก๊อดดา้

ฟอส (Godafoss waterfall) หรือที่รูจ้ักในนาม น ้าตกของพระเจา้ “The 

Waterfalls of Gods” เป็นหนึง่ในน ้าตกทีม่คีวามงดงามากทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยน ้าตกมคีวามสงูประมาณ สงู 12 เมตร และมคีวามกวา้ง

มากกวา่ 30 เมตร น ้าตกถูกคน้พบโดยนักบญุชาวครสิต์ 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล 

โดยน ้าตกอยูใ่นเขตทะเลสาบมนิทว์าท (Myvatn Lake) ทะเลสาบทีต่ัง้อยูไ่ม่

ไกลจากภเูขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยของนกนานา

ชนิด และเป็นแหล่งที่นกเป็ดน ้ าอพยพมาเพื่อขยายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

จากนัน้น าท่านไปชม Dimmuborgir ทุ่งหนิลาวาทีม่รีูปทรงแปลกตาเรยีงรายอยู่ 

คนทอ้งทีเ่ชือ่วา่ภายในโพรงหนิลาวาพวกนีม้โีทรลอาศัยอยู ่

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเขา้สู ่Myvatn Nature Baths สถานทีท่่องเทีย่วเพือ่สขุภาพอกีแห่งหนึง่

ของไอซแ์ลนด ์เชญิทา่น อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิเพือ่การบ ารุงผวิพรรณ ผ่อนคลาย

ไปกับ Stream & Sauna เพือ่การพักผ่อนอยา่งแทจ้รงิ สมควรแกเ่วลาน าท่าน

เดนิทางต่อสู ่เมอืงเบรยีดดัลซาวกิ “Breiddalsvik” ซึง่เป็นเมอืงชายทะเลโดย

ระหวา่งทางเต็มไปดว้ยธรรมชาตอินังดงาม ไมว่า่จะเป็นลาวาของภเูขาไฟ น ้าตก

หลากหลายสาย และสัตว์ต่างๆ ทีอ่ยู่ระหว่างสองขา้งทาง อาทเิช่น กวางเรน

เดยีร ์หงสป่์า นกเป็ดน ้า ฯลฯ  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HERAD หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.icelandairhotels.com  

วนัที ่6 โจกลุซารล์อน - เมอืงเคริก์ยแูบยารก์เลาสเทอร ์ พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
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08.00 น. เดนิทางสูโ่จกลุซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง ทีรู่จ้ักกนัเป็นอยา่ง

ดีว่าเป็นทะเลสาบธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซแ์ลนด์ เกดิจากการ

ละลายของธารน ้าแข็งทีม่ากขึน้ๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมพีืน้ทีก่วา้งถงึ 18 ตาราง

กโิลเมตร โดยมคีวามลกึของน ้าในทะเลสาบถงึ 200 เมตร ตืน่ตาตืน่ใจกับ ไอซ์

เบริก์ หรอืภเูขาน ้าแข็งกอ้นโตๆ เรยีงรายโผล่พน้พืน้น ้าในทะเลสาบ ยามกระทบ

แสงแดดกอ่ใหเ้กดิสสีนัสวยงามทีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ในโลก  

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามของทุง่น ้าแข็งกอ้นใหญท่ีล่ะลายลงมาจากภเูขา

น ้าแข็งดา้นบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจไดพ้บกับนกทะเลสดี าที่รมิฝ่ัง

ทะเลตอนปลายทีเ่ชือ่มระหวา่งทะเลกบัโจกลุซาลอน ทีม่ชี ือ่เรยีกว่า Skúas และ

สขีาวตระกลูนกนางนวล ทีเ่รยีกวา่ big seagull หรอืหากโชคดทีา่นอาจจะไดเ้ห็น

สงิโตทะเลทีด่ าผุดด าว่าย หรอืหาอาหารอย่างใกลช้ดิ นอกจากนัน้สถานทีน่ี้ยัง

เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรช์ือ่ดังอกีดว้ย สมควรแกเ่วลามุง่หนา้สูเ่มอืง

เคริก์ยแูบยารก์เลาสเทอรท์ีม่ปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 160 คน ชมแนวหนิบะ

ซอลตท์ีม่ลีักษณะคลา้ยทางเดนิในโบสถ ์จงึเรยีกวา่ “Church Floor” 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก HOTEL LAKI หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotellaki.is  

วนัที ่7 ขบัสโนวโ์มบลิตะลยุธารน า้แข็ง – สโกการฟ์อสส ์- เซลยาแลนสฟ์อสส ์ พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. พบกบัประสบการณ์ใหมก่ับค าเปรยีบเปรยทีว่่า “อยา่เพิง่ไปจากไอซแ์ลนด ์หาก

ท่านยังไม่ไดเ้ก็บเกีย่วประสบการณ์จากธารน ้าแข็ง” ดว้ยการขับรถสโนวโ์มบลิ

ตะลยุไปในทุง่น ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดนิแดนทีอ่ยูส่งูทีส่ดุของโลก มี

ความกวา้งใหญเ่ป็นอนัดับ 4 ของธารน ้าแข็งทัง้หมดในไอซแ์ลนด ์พืน้ทีก่วา่ 596 

ตารางกโิลเมตร ตะลยุไปในทุง่น ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด 1 ชัว่โมง (ชดุกัน

ความหนาว,หมวกกนัน็อก, ถงุมอื, รองเทา้บูท๊ มใีหบ้รกิาร)  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าท่านแวะชมหาดทรายสดี า ซึง่เกดิจากการสกึกร่อนของหนิลาวา และแนว

หนิบะซอลต ์เป็นหนิอัคนีทีพ่บไดโ้ดยทั่วไป เกดิจากการเย็นตัวของลาวาอยา่ง

รวดเร็วบนพื้นผวิโลก ชมมวลลาวาขนาดใหญ่ เป็นแนวกวา้งที่เกดิการเย็นลง

อยา่งชา้ๆ ท าใหเ้กดิแนวแตกเป็นเสาเหลีย่ม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอิัน

น่าทึง่ จากนัน้ทา่นทอ่งเทีย่วเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนด์

มชี ือ่เสยีงในเรือ่งของการคน้พบพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานทีถู่ก

 

http://www.hotellaki.is/
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น ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ ท าใหป้ระเทศแหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงทีไ่ร ้

มลพษิ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอกีดว้ย 

ทัศนียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศุสัตว ์ฉากหลังเป็นภเูขาไฟเฮ

กลา (Hekla) ทีม่คีวามสงูถงึ 1,491 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล และมชีือ่เสยีงทีส่ดุ

ในประเทศไอซแ์ลนด ์ผ่านการระเบดิมาแลว้ถงึ 19 ครัง้ ล่าสุดในปี 2012 แวะ

ถา่ยรปูกบัน ้าตกสโกการฟ์อสส ์(Skogarfoss) มคีวามสงู 62 เมตร ประทับใจกับ

ความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และ

หุบเหวแลว้แวะชมน ้าตกอกีแห่งหนึง่คอื เซลยาแลนสฟ์อสส ์(Seljalansfoss) มี

ความสงู 60 เมตร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก HOTEL SELFOSS หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มขีอ้จ ากัดในการรองรับนักท่องเทีย่ว ซึง่มอียู่

เพยีงไมก่ีแ่หง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงจากไปจากโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 

www.hotelselfoss.is 

วนัที ่8 โกลเดน้เซอรเ์คลิ - ซงิเควลลรี ์- น า้ตกกูลลฟ์อสส ์(ไนแองการ่าแห่ง

ไอซแ์ลนด)์ – น า้พุรอ้นเกยซ์รี ์- อาบน า้แรบ่ลลูากนู 

ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นเทีย่วชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลม

ทองค า หรอื Golden Circle ทัศนยีภาพของทุง่หญา้ตัดกบัทุง่ลาวา มฝีงูแกะ, วัว

และมา้ไอซแ์ลนดห์ากนิอยูต่ามธรรมชาต ิชมสถานทีส่ าคัญในประวัตศิาสตรข์อง

ชาตคิอื ซงิเควลลรี ์(Þingvellir) อุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของไอซแ์ลนด ์และ

มรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชือ่มระหว่างทวปียูเรเซยี 

และทวปีอเมรกิาเหนอื สถานทีแ่หง่นีม้คีวามส าคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของ

ไอซแ์ลนด ์โดยรัฐสภาไดก้่อตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถงึปี ค.ศ.

1789 ซงิเควลลีร์ (Þingvellir) ตัง้อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ 

Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ใกลก้ับ

คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกลิล์ (Hengill) เป็นจุด

ก าเนดิดา้นประวัตศิาสตรแ์ละดา้นธรณีวทิยาเพราะเป็นจุดทีม่รีอยเลือ่นของโลก 

เป็นระยะทางหลายหมืน่กโิลเมตร  

 

(144 ก.ม.) 

 

 ไปชมน ้าตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็น

น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ทีไ่อซแ์ลนดจั์ด

ใหอ้ยู่ในเสน้ทาง “วงกลมทองค า” ทีเ่มือ่ผูม้าเยอืนไอซแ์ลนดต์อ้งมาท่องเทีย่ว 

ชือ่น ้าตกแหง่ Gullfoss มาจากค าวา่ Gull ทีแ่ปลว่า ทองค า และ Foss ทีแ่ปลว่า  
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น ้าตก เมือ่รวมกันหมายถงึ น ้าตกทองค า ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาตริะดับโลก ทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงในโตรก

เขาเบือ้งลา่งทีค่วามสงูกวา่ 30 เมตร จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 แลว้ไปชมน ้าพรุอ้นธรรมชาต ิ(Geysir) น ้าพรุอ้น หรอื เกยซ์รี ์ซ ึง่เป็นทีม่าของค า

วา่ กยีเ์ซอร ์geyser ทีใ่ชก้นัทั่วโลก น ้าพรุอ้นทีน่ีพ่วยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุๆ 

7-10 นาท ีไอซแ์ลนดเ์หมอืนพระเจา้บรรจงสรา้งขึน้มาอยา่งประณีต พลังงานที่

อยู่ใตห้นิเปลือกโลก ขับเคลือ่นออกมาเป็นน ้าพุรอ้น ชว่ยใหอ้ากาศอบอุ่นเย็น

สบาย และรัฐบาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชท้ั่วประเทศ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะเดนิทางสู่บลูลากูน หรอืทะเลสาบสฟ้ีา สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ระดับโลกและโด่งดังทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์นักท่องเทีย่วกว่า 95% ต่างไมพ่ลาด

กับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้  เชญิท่าน อาบน ้ าแร่ธรรมชาติ เพื่อการบ ารุง

ผวิพรรณ ผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพือ่การพักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก HOTEL BERG BY KEFLAVIK AIRPORTหรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotelberg.is 

วนัที ่9 สนามบนิเคฟลาวกิ – บนิสูก่รงุออสโล - ชอ้ปป้ิงถนนคารล์ โจฮนัเกท เสาร ์

06.00 น. เช็คเอา๊ทแ์ลว้คณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเคฟลาวกิ Buffet 

07.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล โดยสายการบนิภายในประเทศ  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเที่ยวบนถนนคาร์ล โจฮันเกท อันเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของนอรเ์วย ์เป็นทัง้ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งพบปะของนักท่องเทีย่ว

จากทั่วโลกทีม่าเยอืนนอรเ์วย ์ตัง้อยูก่ลางกรุงออสโล มสีนิคา้ทุกสิง่อยา่งใหไ้ด ้

เลอืกชอ้ป ของฝากของขวัญทีน่่าซือ้ก็คอื ผลติภณัฑจ์ากขนสตัว ์น ้ามนัปลา เนย

แข็งเทยีนไข และของทีร่ะลกึ เชน่ เรอืไวกิง้ หรอืตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพืน้บา้นของ

นอรเ์วย ์เครือ่งครัว พวงกญุแจ เป็นตน้ สนิคา้และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก RADISSON BLU PLAZA HOTELหรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.radissonhotels.com 

วนัที ่10 เดนิทางสูส่นามบนิออสโล - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุออสโล เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

14.15 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG955  

http://www.hotelberg.is/
http://www.radissonhotels.com/
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วนัที ่11 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ จนัทร ์

06.15 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัดโปรแกรมของ

แตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

10 - 20 เมษายน 2563 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : 

 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ 

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื 2 ทา่น มเีตยีง ทา่นละ  

 เด็กอาย ุ4-8 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีง ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (Single Supplement) 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (Double Single Used) 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ หักใบละ 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (เด็ก)    หักใบละ 

164,000.- 

148,000.- 

131,000.- 

18,000.- 

20,000.- 

32,000.- 

24,000.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

2-12 พ.ค. 2563 8-18 พ.ค. 2563 15-25 พ.ค. 2563 22 พ.ค.-1 ม.ิย.2563 

4-14 ก.ย. 2563 11-21 ก.ย. 2563 18-28 ก.ย. 2563 25 ก.ย.-5 ต.ค 2563 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : 

 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ 

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื 2 ทา่น มเีตยีง ทา่นละ  

 เด็กอาย ุ4-8 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีง ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (Single Supplement) 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ (Double Single Used) 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ หักใบละ 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (เด็ก)    หักใบละ 

159,000.- 

143,000.- 

127,000.- 

18,000.- 

20,000.- 

28,000.- 

23,000.- 

คา่ทัวรร์วม : 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่14 มกราคม 2563 

 คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดเินเวยี ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งใน

สแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์ส่วนใหญ่จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ย
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เมอืงพัก หากวันดังกลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดนมารก์ (เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาล

ตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรค

ประจ าตัวส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และสามารถ

ถอืสัมภาระขึน้เครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด

สัมภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพักและค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก ค่าอาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 

กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง 

ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วันก่อนการ

เดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผู ้

ทีก่่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ ึง่บางครัง้
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อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 

2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี้ ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วจะเรยีกจาก

นักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

2.1   คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2   คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3   คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่เสีย

คา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวันเดนิทาง

ดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะ

ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  ขึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการ

บนิเทา่นัน้ 
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คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 
คดิตามอัตราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 การเปลี่ยนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

 

 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 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย 

หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 

เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ 

หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการ

เดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคืนเงนิใดใหแ้ก่ท่าน 

เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวัน

เดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

  ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้



Page 13 of 16 

 

 

 

 

 

 

ประหยดั / Economy Class Passenger) และสามารถถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีก

คา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง 45 เซนตเิมตร (18 นิว้) x ยาว 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x สงู 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้)  

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะ

รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 
ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเดนมารก์  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 - 30 วนัท าการ 

(ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์วัเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอืที ่VFS เดนมารก์) 

 พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอายุ และมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืนก่อนวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิซีา่ *กรณีเคยมวีซีา่เชงเกน้ แต่หาไมเ่จอ 

ตอ้งไปคัดส าเนาทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /ส าเนา

สตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้

จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา ไมเ่กนิ 1  เดอืน    

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 
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พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 Statement บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ควรเลอืกเล่มที่

มกีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ

คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ 

ตอ้งออกหนังสอืรับรองจากธนาคารรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย และทา่นทีอ่ายเุกนิ 15 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งใชบ้ัญชสีว่นตัวยืน่

เอกสารดว้ย / ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุ

ชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวี

ซา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็

ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


