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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุออสโล (นอรเ์วย)์ ศกุร ์

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

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและการเช็คอนิ จากนัน้เชญิรอ ณ 

หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่

รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณี

ทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาด

เทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธ

การเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรอืเหตุสดุวสิัยอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไป

ยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์มีสทิธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่

สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง 

ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหนา้

ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

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

00.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG954  

07.25 น. ถงึสนามบนิการด์เดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและการตรวจของ

ศุลกากรแลว้ น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน

สถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองสส์รา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอทุยานฟร็อก

เนอร์ ทีม่ปีระตมิากรรมที่แสดงถงึความเป็นอยู่สภาพชวีติ และการดิน้รนต่อสูข้อง

มนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดังกสุตาฟวเิกอแลนด ์แลว้กลับเขา้สูเ่ขตใจ

กลางเมอืง ชมท าเนยีบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายุ

กวา่ 100 ปี อาท ิเนชัน่แนลเธยีเตอร,์ อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ ซึง่

เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง 

 

 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

12.00 น. หลังอาหาร รถโคช้น าคณะกลับสูส่นามบนิการด์เดอมนู กรงุออสโล อกีครัง้  

13.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์ 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 

 

14.40 น. ถงึสนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ (อา่วแห่ง

ควัน) เนือ่งจากควันไอน ้าทีพ่วยพุ่งขึน้มาจากบอ่น ้ารอ้น นอกจากนี้ยังมตี านานไวกิง้

โบราณ ทีม่หีลักฐานแสดงถงึการปกครองดนิแดนแถบนีม้ากอ่น  

(116 ก.ม.) 
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15.00 น. น าทา่นเทีย่วชมสูก่รงุเรคยาวกิ ชมโบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์

ทางศาสนาครสิตท์ีส่งูทีสุ่ดในไอซแ์ลนด ์เป็นจุดทีส่งูอกีจุดหนึง่ของเมอืงทีเ่มือ่ขึน้

ไปดา้นบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวกิโดยรอบ โบสถน์ี้มคีวามส าคัญใน

ฐานะทีเ่ป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์สถาปนกิกดุโยน (Guðjón 

Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิเพรสชั่นนิสท์ รวมเวลาการ

กอ่สรา้ง 38 ปี คอืตัง้แต่ปีเริม่สรา้งปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 

อกีหนึง่สถานทีใ่นประวัตศิาสตรค์อื Hofdi House บา้นทีม่เีรือ่งราวในประวัตศิาสตร์

ชาติอันน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผู ้

ย ิง่ใหญใ่นการยตุสิงครามเย็น  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก FOSSHOTEL REYKJAVIK หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.islandshotel.is 

วนัที ่3 เรคยาวกิ - เมอืงโอลารฟ์วคิ - ลอ่งเรอืชมวาฬ - เคริค์จูเฟล สญัลกัษณ์แหง่

ไอซแ์ลนด ์- บอรก์าเนส 

อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอลารฟ์วคิ เป็นหมูบ่า้นชาวประมงบนคาบสมทุรสแนเฟลลส์

เนส ทางตะวันตกของไอซแ์ลนด ์เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่กีารคา้ขายทางเรอืทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของประเทศไอซแ์ลนดแ์ละยงัเป็นเมอืงแรกทีไ่ดรั้บใบอนุญาตท าการคา้จากกษัตรยิ์

เดนมารค์ตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางสู่ท่าเรือเมืองโอลาร์ฟวคิ บนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต 

West Iceland มอีกีหนึง่กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดคอืการ ล่องเรอืชมวาฬ กล่าวกันว่า

การชมวาฬในเขตนี้ท่านอาจโชคดไีดพ้บกับ 5 ผูย้ ิง่ใหญ่แห่งทอ้งทะเล (Big 5 of 

the Sea) ในเขตภูมภิาคนี้เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วทีจ่ะไดม้โีอกาสใกลช้ดิกับ

วาฬแบบธรรมชาตมิากทีส่ดุ วาฬสนี ้าเงนิ, วาฬสเปิรม์ หรอื วาฬหัวทุย, วาฬมงิค,์ 

วาฬหลังค่อม หรอื วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรอื วาฬออรก์า ทีอ่าศัยอยู่ตาม

ธรรมชาต ิ(บนเรอืมชุีดกนัหนาวใหย้มืและขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีบ่รษิทัเรอื

ยกเลกิใหบ้รกิาร อนัเนือ่งมาจากสภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย การลอ่งเรอื

ชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 2-3 ช ัว่โมง) 

 

 น าคณะเดนิทางสูเ่คริค์จเูฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึง่ในสถานทีโ่ปร

โมตในการถา่ยภาพทวิทัศน์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์ในมมุมองยอดเขา

รูปกรวยคว ่ามนี ้าตกและธารน ้ารายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซแ์ลนด ์

ภเูขาลูกนี้มคีวามสูงประมาณ 463 เมตร ไมว่่าจะมาเทีย่วทีน่ี่ในชว่งไหนก็มคีวาม
 

http://www.parkinn.com/
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งดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวทีจ่ะมองเห็นภเูขา Kirkjufell ปกคลุมไป

ดว้ยหมิะสขีาว 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.icelandairhotels.com 

วนัที ่4 บอรก์าเนส - เรยค์อรท์ - โกลเดน้เซอรเ์คลิ - ซงิเควลลรี ์- น า้ตกกูลลฟ์อสส ์

(ไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด)์ – น า้พุรอ้นเกยซ์รี ์– ลา่แสงเหนอื 

จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเรย์คอล์ท เพื่อชมบ่อน ้ าพุรอ้นเดลดาร์ตุงกูเวอร์ 

(Deildartunguhver Thermal Spring) มอีณุหภมูนิ ้าสงูทีส่ดุถงึ 97 องศาเซลเซยีส 

เป็นบ่อน ้ าพุรอ้นที่ใหญ่ที่สุด แลว้ไปชมความสวยงามของน ้ าตกเฮินฟอซซ่า 

ไอซแ์ลนดเ์ป็นประเทศทีม่นี ้าตกสวยหลายแห่ง ซึง่เป็นน ้าตกสาขาหนึง่ของน ้าตก

ใหญท่ีก่อ่ก าเนดิจากแหลง่ล าธาร และแมน่ ้าสายตา่ง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 เมตร 

ของทุ่งลาวาที่เกดิจากภูเขาไฟทีอ่ยู่ภายใตธ้ารน ้าแข็งแลงโจกุล Langjökull ธาร

น ้าแข็งทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของประเทศ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าท่านเที่ยวชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลม

ทองค า หรอื Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญา้ตัดกับทุ่งลาวา มฝีูงแกะ, วัว

และมา้ไอซแ์ลนดห์ากนิอยูต่ามธรรมชาต ิชมสถานทีส่ าคัญในประวัตศิาสตรข์องชาติ

คอื ซงิเควลลรี ์(Þingvellir) อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของไอซแ์ลนด ์และมรดกโลก

ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีป

อเมรกิาเหนือ สถานทีแ่ห่งนี้มคีวามส าคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์

โดยรัฐสภาไดก้อ่ตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถงึปี ค.ศ.1789 ซงิเควลลรี ์

(Þingvellir) ตัง้อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึง่เป็น

ทะเลสาบตามธรรมชาตทิี่ใหญ่ที่สุดในไอซแ์ลนด ์ ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส 

(Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกลิล ์(Hengill) เป็นจุดก าเนดิดา้นประวัตศิาสตรแ์ละ

ดา้นธรณีวทิยาเพราะเป็นจดุทีม่รีอยเลือ่นของโลก เป็นระยะทางหลายหมืน่กโิลเมตร  

 

(144 ก.ม.) 

 

 ไปชมน ้าตกกลูลฟ์อสส ์(Gullfoss) หรอืไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด ์ถอืเป็นน ้าตกทีม่ี

ชือ่เสยีงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซแ์ลนด์จัดใหอ้ยู่ใน

เสน้ทาง “วงกลมทองค า” ทีเ่มือ่ผูม้าเยอืนไอซแ์ลนดต์อ้งมาทอ่งเทีย่ว ชือ่น ้าตกแหง่ 

Gullfoss มาจากค าวา่ Gull ทีแ่ปลวา่ ทองค า และ Foss ทีแ่ปลวา่ น ้าตก เมือ่รวมกนั

หมายถงึ น ้าตกทองค า ถอืเป็นหนึง่ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลก ทีเ่กดิ

จากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบือ้งล่างทีค่วามสงูกว่า 

 



Page 5 of 15 

 

 

 

30 เมตร จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 แลว้ไปชมน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิ(Geysir) น ้าพุรอ้น หรอื เกยซ์รี ์ซ ึง่เป็นทีม่าของค าว่า 

กยีเ์ซอร ์geyser ทีใ่ชก้นัทั่วโลก น ้าพุรอ้นทีน่ี่พวยพุ่งขึน้สงูกว่า 180 ฟตุ ทุกๆ 7-10 

นาท ีไอซแ์ลนดเ์หมอืนพระเจา้บรรจงสรา้งขึน้มาอยา่งประณีต พลังงานทีอ่ยูใ่ตห้นิ

เปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน ้าพุรอ้น ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเย็นสบาย และ

รัฐบาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชท้ั่วประเทศ 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

21.00 น. หลังอาหารค ่า เริม่ปฏบิตักิารลา่แสงเหนือ น าท่านเดนิทางสูบ่รเิวณอทุยานแห่งชาติ

ซงิเควลริ ์ส าหรับปรากฏการณ์แสงออโรราบนทอ้งฟ้าเหนือ อุทยานแห่งชาตซิงิ

เควลลรินั์น้ จะเกดิขึน้เหนือ หุบเขาซงิเควลลริ ์(Þingvellir Valley) ทะเลสาบซงิ

เควลลาวัทน ์( Lake Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในไอซแ์ลนด ์

โดยทะเลสาบมคีวามลกึอยูท่ี ่114 เมตร 

 

 น าคณะพัก LITLI GEYSIR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotelgeysir.is  

วนัที ่5 South Shore - น า้ตกสโกการฟ์อสส ์– หมูบ่า้นวกิ – หาดทรายสดี า – ขบัส

โนวโ์มบลิตะลยุธารน า้แข็ง 

องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านท่องเทีย่วเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนดม์ชี ือ่เสยีงใน

เรือ่งของการคน้พบพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานทีถ่กูน ามาใชท้ดแทน

เชือ้เพลงิ ท าใหป้ระเทศแห่งนี้ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ นอกจากนี้

พลังงานดังกลา่วยงัถกูน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอกีดว้ยทัศนยีภาพสองขา้งทาง

เวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศุสัตว ์มภีูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉาก

หลัง และเป็นภูเขาไฟทีย่ังมกีารปะทุอยู่ตลอดเวลา ในอดตีการระเบดิในปี 2010 

ของภูเขาไฟแห่งนี้ก่อนใหเ้กดิการปิดน่านฟ้าทั่วทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถงึ 6 วัน 

แวะถ่ายรูปกับน ้าตกเซลยาแลนสฟ์อสส ์(Seljalansfoss) มคีวามสูง 60 เมตร และ

น ้าตกอกีแห่งหนึง่คอื สโกการฟ์อสส ์(Skogarfoss) มคีวามสงู 62 เมตร ประทับใจ

กบัความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และ

หบุเหว  

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางต่อสูห่มูบ่า้นวกิ (Vik) หมูบ่า้นเล็กๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ทีม่ี

รายชือ่ในการจัดอนัดับชายหาดทีส่วยทีส่ดุในโลกเมือ่ปี 1991 เป็นหมูบ่า้นทีม่ฝีนตก

มากทีสุ่ดในไอซแ์ลนด ์ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสดี า ซึง่เกดิจากการสกึกร่อน

ของหนิลาวา และแนวหนิบะซอลต ์เป็นหนิอัคนีทีพ่บไดโ้ดยทั่วไป เกดิจากการเย็น  
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ตัวของลาวาอยา่งรวดเร็วบนพืน้ผวิโลก 

 จากนั้นน าท่านพบกับประสบการณ์ใหม่กับค าเปรียบเปรยที่ว่า  “อย่าเพิง่ไปจาก

ไอซแ์ลนด ์หากทา่นยงัไมไ่ดเ้ก็บเกีย่วประสบการณ์จากธารน ้าแข็ง” ดว้ยการขับรถส

โนวโ์มบลิตะลยุไปในทุง่น ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดนิแดนทีอ่ยูส่งูทีส่ดุของ

โลก มคีวามกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน ้าแข็งทัง้หมดในไอซแ์ลนด ์พืน้ทีก่ว่า 

595 ตารางกโิลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด 1 ชัว่โมง (ชุด

กนัความหนาว,หมวกกนัน็อก, ถงุมอื, รองเทา้บูท๊ มใีหบ้รกิาร)  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก HOTEL LAKI หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotellaki.is  

วนัที ่6 โจกลุซารล์อน – ธารน า้แข็งแหง่วทันาโจกลุ – น ัง่รถ Super Jeep ตะลุยธาร

น า้แข็ง – เซลฟอสส์ – ลา่แสงเหนอื 

พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูโ่จกลุซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง ทีรู่จ้ักกัน

เป็นอย่างดีว่า เ ป็นทะเลสาบธารน ้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด ์

VATNAJOKULL มขีนาด 8,300 ตารางกโิลเมตร เท่ากับธารน ้าแข็งทัง้หมดในทวปี

ยโุรปรวมกัน และขนาดความหนามากทีส่ดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร เกดิจากการ

ละลายของธารน ้าแข็งทีม่ากขึน้ ๆ ในทุก ๆ ปี ปัจจุบันโจกลุซารล์อนมพีืน้ทีก่วา้งถงึ 

18 ตารางกโิลเมตร โดยมคีวามลกึของน ้าในทะเลสาบถงึ 200 เมตร ตืน่ตาตืน่ใจกับ

การ ชมภเูขาน ้าแข็ง (ไอซเ์บริก์) กอ้นโต ๆ เรยีงรายโผลพ่น้พืน้น ้าในทะเลสาบ ยาม

กระทบแสงแดดกอ่ใหเ้กดิสสีนัสวยงามทีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ในโลก  

 

 น าคณะน่ังรถ Super Jeep เพือ่ชมบรรยากาศและความสวยงามไปบนธารน ้าแข็งสี

ฟ้า ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาน ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุ น าท่านออกไปในฝ่ังตะวันออกเฉียงใต ้

ของธารน ้ าแข็ง VATNAJOKULL ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ของหุบเขาน ้ าแข็ง 

Sultartungugil, Skálafellsjökull และยาวไปถงึ Glacier Valley Kálfafellsdalur 

ซึง่เป็นจุดเด่นของภาพยนตรเ์ชน่ Batman Begins และ Life of Walter Mitty และ 

Game of Thrones ตะลยุไปในทุง่น ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด 3-4 ชัว่โมง 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงเซลฟอสส์   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 หลังอาหารค ่า เริม่ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื เมอืงสตอรค์เคสร ิ(Stokkseyri) เป็นเมอืง

แหง่แรกทีเ่ริม่ลา่แสงเหนอื และเป็นจดุยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ในการลา่แสงเหนอื  

 น าคณะพัก HOTEL SELFOSS หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  www.hotelselfoss.is 

http://www.hotellaki.is/
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โรงแรมในเขต South Iceland มขีอ้จ ากัดในการรองรับนักท่องเทีย่ว ซึง่มอียูเ่พยีง

ไมก่ีแ่หง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงจากไปจากโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 

วนัที ่7 เซลฟอสส์ – ครีย์ซูรคิ - อาบน า้แรบ่ลลูากนู - เรคยาวกิ  พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่คีร์ยซูรคิ (Krysuvik) เป็นพื้นที่ความรอ้นใตพ้ภิพบนคาบสมุทร 

หรอืมอีกีชือ่หนึง่วา่ Gunnuhver และน ้าพรุอ้นใตท้ะเลสาบ Kleifarvatn แผ่นเปลอืก

โลกในคาบสมทุรเรคยาเนส ออ่นไหวตอ่การเกดิแผน่ดนิไหว  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเขา้สูบ่อ่น ้าแร่รอ้นและสปาทีโ่ด่งดังระดับโลก บลูลากนู หรอืทะเลสาบสฟ้ีา 

สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด ์

นักท่องเทีย่วกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ เชญิท่าน อาบ

น ้าแรธ่รรมชาต ิเพือ่การบ ารุงผวิพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพือ่การ

พักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าคณะพัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.parkinn.com 

วนัที ่8 สนามบนิเคฟลาวกิ - สนามบนิออสโล - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ ศกุร ์

06.00 น. เช็คเอา๊ทแ์ลว้คณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเคฟลาวกิ  Buffet 

07.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล โดยสายการบนิ Iceland Air   

12.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพือ่รอตอ่เครือ่ง  

14.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG955  

วนัที ่9 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ เสาร ์

06.15 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัดโปรแกรมของแต่

ละวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิปรากฏการณ์แสงเหนอื NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 

เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตใินเชตบรเิวณขัว้โลกเหนือในกลุ่มประเทศทีอ่ยุ่ในเขตอาร์กตกิ เซอร์เคลิ โดยมปีระเทศ

ไอซแ์ลนดร์วมอยูด่ว้ย มกัจะพบเห็นไดท้ั่วไปเนือ่งจากเป็นแสงทีม่าจากชัน้บรรยากาศเหนอืพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. โดยจะเห็น

ไดช้ัดเจนในชว่งเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหว่าง เดอืนพฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี ในปี 2019 ทีผ่า่นมา เดอืน

เมษายนยงัสามารถเห็นแสงเหนอืได ้

http://www.parkinn.com/
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PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

*11 - 19 เม.ย. 2563* 153,000.- 138,000.- 123,000.- 16,000.- 13,000.- 
-32,000.- 

-24,000.- 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

1–9 พ.ค. 2563 

148,000.- 133,000. 118,000.- 16,000.- 13,000.- 
-28,000.- 

-23,000.- 
15–23 พ.ค. 2563 

22-30 พ.ค. 2563 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

29 พ.ค.-6 ม.ิย. 2563 

157,000.- 141,000.- 126,000.- 18,000.- 15,000.- 
-28,000.- 

-23,000.- 

5-13 ม.ิย. 2563 

12-20 ม.ิย. 2563 

19-27 ม.ิย. 2563 

26 ม.ิย.-4 ก.ค. 2563 

10-18 ก.ค. 2563 

17-25 ก.ค. 2563 

24 ก.ค.-1 ส.ค. 2563 

31 ก.ค.-8 ส.ค. 2563 

7-15 ส.ค. 2563 

14-22 ส.ค. 2563 

21-29 ส.ค. 2563 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

4-12 ก.ย. 2563 

148,000.- 133,000. 118,000.- 16,000.- 13,000.- 
-28,000.- 

-23,000.- 

11-19 ก.ย. 2563 

18-26 ก.ย. 2563 

25 ก.ย.-3 ต.ค. 2563 

คา่ทัวรร์วม : 

 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่15 มกราคม 2562  

 คา่รถโคช้มาตรฐานสแกนดเินเวยี ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ
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 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณี

ที่ท่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งใน

สแกนดเินเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์สว่นใหญ่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืง

พัก หากวันดังกลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดนมารก์ (เชงเกน้) 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 ยโูร / ทา่น / วัน 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ บรษัิท MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไมเ่กนิ 1,000,000 

บาท / คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท ต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทย 150,000 บาท 

ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

    –หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สมัภาระและเทีย่วบนิกรณุาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร ์

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และสามารถถอืสัมภาระ

ขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งได ้

ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

 

 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักค่าอาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 

กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่

เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้
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1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ี่

กอ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมี

ผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 

2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี้ ใหน้ ามาหักจากเงนิ

ค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะเรยีกจาก

นักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

2.1   คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2   คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3   คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิ

ไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรุณา

ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่่านจะช าระเงนิค่าทัวร์
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สว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีน

แอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขการ

สะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 
คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 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 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

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

การปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หาก

ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่าน

ระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรม

เพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให ้
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ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation 

Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด 

/ Economy Class Passenger) และสามารถถอืสัมภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวาง

น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง 

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

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อัน

เกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่

การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมง

ตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเดนมารก์  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 - 30 วนัท าการ 

(ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์ัวเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอืที ่VFS เดนมารก์) 

 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิซีา่ *กรณีเคยมวีซีา่เชงเกน้ แต่หาไม่เจอ 

ตอ้งไปคัดส าเนาทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู พืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด า, หนา้ใหญ ่และหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  

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

บตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 
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อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะ

กลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา ไมเ่กนิ 1  เดอืน    

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 Statement บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ควรเลอืกเล่มทีม่ี

การเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่าย

ไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออก

หนังสอืรับรองจากธนาคารรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย และทา่นทีอ่ายเุกนิ 15 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งใชบ้ญัชสีว่นตัวยืน่เอกสารดว้ย 

/ ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชือ่ผู ้

เดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

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

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผลใดก็

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 ารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ปขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกส)

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 


