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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)  
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบนิไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, 
เช่ารถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การลา่ช้าของสายการบนิ,  การ
พลาดเท่ียวบนิ (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม 
และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

 

 
 

วันที่ 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)  
00.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  

TG 954 
 

06.50 น. ถงึสนามบนิการ์ดเดอมนู กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของ
ศลุกากรแล้ว น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอทุยาน   
ฟร็อกเนอร์ ทีม่ีประติมากรรมที่แสดงถงึความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิน้รน
ต่อสู้ของมนษุย์ชาติ ซึง่เป็นผลงานประติมากรชื่อดงั กสุตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลบั
เข้าสูเ่ขตใจกลางเมืองชมท าเนียบรัฐบาล, พระราชวงัหลวง, อาคารสถาปัตยกรรม
เก่าแก่อายกุว่า 100 ปี อาท ิเนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาล
เมืองเก่า ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโค้ชน าคณะกลบัสูส่นามบินการ์ดเดอมนูอีกครัง้  
14.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบนิไอซ์แลนด์แอร์ (ใช้

เวลาในการบนิประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 

 

15.45 น. ถงึสนามบนิเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่ง
ควนั) เน่ืองจากควนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจากบอ่น า้ร้อน นอกจากนีย้งัมีต านาน
ไวกิง้โบราณ ที่มีหลกัฐานแสดงถงึการปกครองดินแดนแถบนีม้าก่อน น าท่านเข้าสู่
ที่พกั อิสระตามอธัยาศยัให้ท่านได้พกัผ่อนหลงัจากเดินทางไกล 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.fosshotel.is 
วันที่ 3 เรย์คอล์ท - บ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น า้ตกเฮินฟอซซ่า - ฮูซา

เฟล - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - ตามล่าหาแสงเหนือ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสูเ่มืองเรย์คอล์ท เพื่อน าคณะไปชมบอ่น า้พรุ้อนเดลดาร์ตงุกเูวอร์ 

(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณุหภมูิน า้สงูที่สดุถงึ 97 องศาเซลเซียส 
เป็นบอ่น า้พรุ้อนท่ีใหญ่ที่สดุ แล้วไปชมความสวยงามของน า้ตกเฮินฟอซซ่า ไอซ์ 
แลนด์เป็นประเทศที่มีน า้ตกสวยหลายแห่ง ซึ่งเป็นน า้ตกสาขาหนึ่งของน า้ตกใหญ่
ที่ก่อก าเนิดจากแหลง่ล าธาร และแม่น า้สายต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของ
ทุ่งลาวาท่ีเกิดจากภเูขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน า้แข็งแลงโจกลุ Langjökull ธารน า้ 
แข็งที่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.fosshotel.is/
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บา่ย น าท่านเดินทางสูเ่คิร์คจเูฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึง่ในสถานท่ีโปร
โมตในการถ่ายภาพทิวทศัน์ที่มีชื่อเสยีงมากที่สดุของไอซ์แลนด์ ในมมุมองยอดเขา
รูปกรวยคว ่ามีน า้ตกและธารน า้รายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์ 
แลนด์ ภเูขาลกูนีม้ีความสงูประมาณ 463 เมตร ไมว่่าจะมาเท่ียวที่น่ีในช่วงไหนก็มี
ความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภเูขา Kirkjufell ปก
คลมุไปด้วยหิมะสขีาว สมควรแก่เวลาน าคณะเข้าสูท่ี่พกั อิสระให้ท่านพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 ในเขตเคิร์คจเูฟล West Iceland เป็นบริเวณที่เหมาะกบัการเฝา้รอชมแสงเหนือ 

(Aurora) ในบรรยากาศตอนกลางคืน เน่ืองจากบริเวณนีม้ีฟ้าโปร่งและปลอด
มลพิษ หากโชคดีเราก็จะได้ถ่ายภาพแสงเหนือลอยบนท้องฟ้า และมีเงาสะท้อนสี
เขียวมรกตอยู่ในน า้ข้างลา่งด้วย (aurora borealis เป็นปรากฏการณ์ทางธรรม 
ชาตทิีป่ระกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งไม่สามารถการันตไีด้ว่าจะ 
ต้องเหน็ทุกคร้ังแม้สภาพอากาศจะเป็นใจก็ตาม)  

 น าคณะพกั HOTEL FRAMNES 3* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมใน
เขต West Iceland มีข้อจ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว แต่ก็ได้มาตรฐานสากล
แบบยโุรป ซึง่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง 

www.hotelframnes.is 
 
 

วันที่ 4 กรุนดาร์ฟฟยอร์เดอร์ - ล่องเรือชมวาฬ - เรกยาวิก - โบสถ์ฮัลล์
กรีมสคิร์คยา 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูท่่าเรือกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ หมู่บ้านชาวประมงที่ตัง้อยู่บนคาบสมทุร 

สแนเฟลล์สเนส ในเขต West Iceland มอีีกหนึง่กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ 
ลอ่งเรือชมวาฬ กลา่วกนัว่าการชมวาฬในเขตนีท้่านอาจโชคดีได้พบกบั 5 ผู้
ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the Sea) ในเขตภมูิภาคนีเ้ป็นที่นิยมของ
นกัท่องเท่ียวที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกบัวาฬแบบธรรมชาติมากที่สดุ วาฬสนี า้เงิน, 
วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหวัทยุ, วาฬมิงค์, วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬฮมัแบก็, วาฬ
เพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กา ที่อาศยัอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชดุกนัหนาวให้ยืม
และขอสงวนสทิธ์ิในกรณีท่ีบริษัทเรือยกเลกิให้บริการ อนัเน่ืองมาจากสภาพภมู ิ
อากาศไม่เอือ้อ านวย การลอ่งเรือชมวาฬใช้เวลา 3 ชัว่โมง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าท่านกลบัสูก่รุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮลัล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์

ทางศาสนาคริสต์ที่สงูที่สดุในไอซ์แลนด์ เป็นจดุที่สงูอีกจดุหนึง่ของเมืองที่เมื่อขึน้
ไปด้านบนจะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีม้ีความส าคญั
ในฐานะทีเ่ป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มเีอกลกัษณ์ สถาปนิกกดุโยน 
(Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิเพรสชัน่นิสท์ รวม
เวลาการก่อสร้าง 38   ปีคือตัง้แต่ปีเร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แล้วเสร็จในปี 
ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานท่ีในประวติัศาสตร์คือ Hofdi House บ้านท่ีมีเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ชาติอนัน่าสนใจ เคยใช้เป็นท่ีรับรองและจดัเลีย้งผู้น า 2 ประเทศ
มหาอ านาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยติุสงครามเย็น  

 
 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Perlan Local 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.fosshotel.is 
วันที่ 5 เรกยาวิค - น า้ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ - น า้ตกสโกการ์ฟอสส์ - ขับ 

สโนว์โมบิลตะลุยธารน า้แข็ง - หมู่บ้านวิก - อุทยานแห่งชาติสเกฟตา
เฟลล์  

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.hotelframnes.is/
http://www.fosshotel.is/
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08.00 น. น าท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงใน
เร่ืองของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกน ามาใช้
ทดแทนเชือ้เพลิง ท าให้ประเทศแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ 
นอกจากนีพ้ลังงานดังกล่าวยังถูกน ามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย
ทศันียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศสุตัว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull 
เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั และเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ในอดีต
การระเบิดในปี 2010 ของภูเขาไฟแห่งนีก้่อนให้เกิดการปิดน่านฟ้าทั่วทวีปยุโรป
เป็นระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรูปกับน า้ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) 
มีความสูง 60 เมตร และน า้ตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มี
ความสงู 62 เมตร ประทบัใจกับความสวยงามของน า้ตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อม
ไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหบุเหว  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าท่านพบกบัประสบการณ์ใหม่กบัค าเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ 

หากท่านยงัไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน า้แข็ง” ด้วยการขบัรถสโนว์โม
บลิตะลยุไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier  บนดินแดนท่ีอยู่สงูที่สดุของโลก 
มีความกว้างใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธารน า้แข็งทัง้หมดในไอซ์แลนด์ พืน้ท่ีกว่า 595 
ตารางกิโลเมตร ตะลยุไปในทุ่งน า้แข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชัว่โมง (ชดุกนั
ความหนาว,หมวกกนัน็อก, ถงุมอื, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)   

 ออกเดินทางต่อสูห่มู่บ้านวิก (Vik) แวะชมหาดทรายสดี า เกิดจากการสกึกร่อน
ของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอคันีท่ีพบได้โดยทัว่ไป เกิดจากการเย็น
ตวัของลาวาอย่างรวดเร็วบนพืน้ผิวโลก มุ่งหน้าสู่อทุยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ 
ผ่านเมือง KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ชมมวลลาวาขนาดใหญ่ เป็นแนวกว้าง
ที่เกิดการเย็นลงอย่างช้า ๆ ท าให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลีย่ม เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติอนัน่าทึง่  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL GLACIER LAGOON 4* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ซึง่มี
อยู่เพียงไม่กี่แห่งอาจมีการเปลีย่นแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเท่ียว 

www.fosshotel.is  

วันที่ 6 ธารน า้แข็งแห่งวัทนาโจกุล - โจกุลซาร์ลอน - ไอซ์เบิร์ก - สวาร์ติ
ฟอสส์ - เซลล์ฟอสส์  

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูโ่จกลุซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แข็ง ที่รู้จกักนัเป็นอย่างดี

ว่าเป็นทะเลสาบธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มี
ขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากบัธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั และ
ขนาดความหนามากที่สดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธาร
น า้แข็งที่มากขึน้ ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจบุนัโจกลุซาร์ลอนมีพืน้ท่ีกว้างถงึ 18 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีความลกึของน า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกบัไอซ์
เบร์ิก หรือภเูขาน า้แข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผลพ้่นพืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบ
แสงแดดก่อให้เกิดสีสนัสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก (เรือลอ่งในทะเลสาบ
เพื่อชมภเูขาน า้แข็งเปิดให้บริการตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2017 เป็นต้นไป) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย เข้าสูเ่ขตอทุยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล ที่ใหญ่เป็นอันดบั 2 ตัง้อยู่ใต้ธารน า้แข็งวตั

นาโจกลุ น าท่านเดินป่า (Hiking) เข้าสูเ่ขตอทุยานเพื่อไปชมน า้ตกสวาร์ติฟอส 
(Svartifoss waterfall) หรือ น า้ตกด า (Black Fall) อีกหนึง่น า้ตกที่มีชื่อเสยีง โดย
น า้ตกถกูล้อมรอบด้วยแท่งหินลาวาสดี าตามชื่อเรียกของน า้ตก ปัจจบุนัน า้ตกได้
กลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียว ที่นิยมมากที่สดุแห่งหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ 

 

http://www.fosshotel.is/
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(ใช้เวลาเดินไป – กลบั 1.5-2 ชัว่โมง) ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะเดิน ท่าน
สามารถเดินเลน่บริเวณรอบ ๆ อทุยานแห่งชาติได้ ออกเดินทางสูเ่มืองเซลฟอสส์ 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมใน

เขต South Iceland มีข้อจ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ซึง่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง
อาจมีการเปลีย่นแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเท่ียว 

www.hotelselfoss.is 

วันที่ 7 เซลฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น า้ตกกูลล์ฟอสส์ (ไน
แองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น า้พุร้อนเกย์ซีร์ - เซลฟอสส์ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลม

ทองค า หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกบัทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัว
และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่ส าคญัในประวัติศาสตร์ของ
ชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และ
มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย 
และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนีม้ีความส าคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของ
ไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเน่ืองมาจนถงึปี ค.ศ. 1789  
ซิ ง เค วลลี ร์  (Þingvellir) ตั ้งอ ยู่ ต ร งรอ ย แย ก ขอ งหุ บ เข ากั บ ท ะ เล ส าบ 
Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุในไอซ์แลนด์ ใกล้กับ
คาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดก าเนิด
ด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก  เป็น
ระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร  

 
 
 

 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ไปชมน า้ตกกลูล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน า้ตกที่

มีชื่อเสยีงแห่งหนึง่ของประเทศและยงัจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดัให้อยู่ใน
เส้นทาง “วงกลมทองค า” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเท่ียว ชื่อน า้ตก
แห่ง Gullfoss มาจากค าว่า Gull ที่แปลว่า ทองค า และ Foss ที่แปลว่า น า้ตก 
เมื่อรวมกนัหมายถงึ น า้ตกทองค า ถือเป็นหนึ่งในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติ
ระดบัโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน า้แข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้ง
ลา่งที่ความสงูกว่า 30 เมตร แล้วไปชมน า้พรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) น า้พรุ้อน หรือ 
เกย์ซีร์ ซึง่เป็นท่ีมาของค าว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กนัทัว่โลก น า้พรุ้อนท่ีนี่พวยพุ่ง
ขึน้สงูกว่า 180 ฟุต ทกุๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึน้มา
อย่างประณีต พลงังานท่ีอยู่ใต้หินเปลอืกโลก ขับเคลือ่นออกมาเป็นน า้พรุ้อน ช่วย
ให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟ้าสง่
ใช้ทัว่ประเทศ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมใน

เขต South Iceland มีข้อจ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ซึง่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง
อาจมีการเปลีย่นแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเท่ียว 

www.hotelselfoss.is 

วันที่ 8 แฮวร์ราเชอดีฮ์ - อาบน า้แร่บลูลากูน - เคฟลาวิก  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 
Buffet 

http://www.hotelselfoss.is/
http://www.hotelselfoss.is/
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09.00 น. น าท่านไปชมแฮวร์ราเชอดีฮ์ (Hveragerdi) ที่ตัง้ของโรงผลิตพลงังานความร้อน
จากใต้ดิน ตวัเมืองตัง้อยู่ในเขตภเูขาไฟและบอ่น า้พรุ้อน อทุยานแหลง่พลงังาน
ความร้อนใต้พิภพ ที่ชาวไอซ์แลนด์น ามาใช้ประโยชน์และเป็นพลงังานความร้อนท่ี
สะอาดไม่เป็นมลพิษกบัชาวเมือง แล้วเดินทางต่อสูบ่ลลูากนู บอ่น า้แร่ร้อนและ 
สปาที่โด่งดังระดบัโลก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเข้าสู ่ บลลูากูน หรือทะเลสาบสฟี้า สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสขุภาพระดบั

โลกและโด่งดังที่สดุของไอซ์แลนด์ นกัท่องเท่ียวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกบัการมา
เยือนสถานท่ีแห่งนี ้ เชิญท่าน อาบน า้แร่ธรรมชาติ เพื่อการบ ารุงผิวพรรณ ผ่อน
คลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผ่อนอย่างแท้จริง  

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK 4* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.parkinn.com 

วันที่ 9 สนามบินเคฟลาวิก - บินสู่กรุงโคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
05.45 น. ออกเดนิทางสู่สนามบิน  
08.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบนิไอซ์แลนด์แอร์ เท่ียวบนิท่ี  FI204   
12.00 น. ถงึสนามบนิกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก รอเปลีย่นเที่ยวบนิ  
13.50 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี  TG951  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.20 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุม่ประเทศท่ีอยูใ่นเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมี
ประเทศไอซ์แลนด์ รวมอยูด้่วย มกัจะพบเห็นได้ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นแสงท่ีมาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100 - 
300 ก.ม. โดยจะเห็นได้ชดัเจนในช่วงเวลาฟา้เปิด และอยูใ่นระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคมของทุกปี ในปี 

2016 ที่ผ่านมา เดือนเมษายนยังสามารถเหน็แสงเหนือได้ 
ก าหนดวันเดินทาง 

7-16 เมษายน 2560 8-17 เมษายน 2560 9-18 เมษายน 2560 
 

 

 ผู้ ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 
 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ทา่น มีเตียง ท่านละ  
 เด็กอาย ุ4-8 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (Double Single Used) 
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (Single Supplement) 
 กรณีไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ (ผู้ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ (เด็ก)     หกัใบละ 

155,000.- 
140,000.- 
124,000.- 
21,500.- 
17,500.- 

-32,500.- 
-23,500.- 

ค่าทวัร์รวม : 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป-ไอซ์แลนด์ ท่องเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 

http://www.parkinn.com/
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 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าสาธารณรัฐประเทศเดนมาร์ก (เชงเก้น) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST 

LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 
ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถงึสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ

สมัภาระและเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ
ดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระ
ขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การ
เรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่าน
รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้ เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังต่อไปนี  ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ทีม่ีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคับให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
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  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 

 
 หากท่านยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น

ขอวีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้อง
ไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวี
ซ่า ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อม
กนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวันเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ
ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็ว
กว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดังนี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จลาจล, 
อบุติัเหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์
เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย
หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย  

ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทาง
ดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่าน
จะช าระเงินค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการ
บนิเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน
ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

 ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
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แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 
 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ

ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   
 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดังกลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานที่เข้าชมนัน้ 
ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่าง
การเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนั
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

 

 ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 
ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยก
กระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 
1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของ
สายการบนิท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ 
ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่
ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ 
**ผู้ เดินทางทกุทา่นต้องไปแสดงตน ณ ตวัแทนสถานกงสลุประเทศเดนมาร์ก** 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกนัทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบยีนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , หย่า /
ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดท ณ เดือนปัจจบุนัท่ียื่น
ค าร้องขอวีซ่า ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใด
บญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย  

      ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ  1–6 แล้ว 

ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 


