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9 มี.ค.61 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์กอ่น 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เชา่รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การ
พลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุุดวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถ
เดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียน
โปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 
ได้ช าระคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจาก
ในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิ
อาจรับผิดชอบได้ 

 

 

10 มี.ค.61 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เท่ียวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวกิ (ไอซ์แลนด์) เสาร์ 
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG954 
 

06.50 น. ถงึสนามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของ
ศลุกากรแล้ว น าทา่นเที่ยวชมกรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอทุยานฟ
ร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชวีิต และการดิน้รนตอ่สู้
ของมนษุย์ชาติ ซึง่เป็นผลงานประติมากรชื่อดงั กสุตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้า
สู่เขตใจกลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคาร
สถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา 
และศาลาเทศบาลเมืองเกา่ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 
 

 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโค้ชน าคณะกลบัสูส่นามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล อีกครัง้  
14.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด์ โดยสายการบนิไอซ์แลนด์แอร์  

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 

 

15.45 น. ถงึสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อา่วแหง่
ควนั) เนือ่งจากควนัไอน า้ที่พวยพุง่ขึน้มาจากบอ่น า้ร้อน นอกจากนีย้งัมีต านาน
ไวกิง้โบราณที่มีหลกัฐานแสดงถงึการปกครองดินแดนแถบนีม้ากอ่น น าทา่นเข้าสู่
ที่พกั อิสระตามอธัยาศยัให้ทา่นได้พกัผ่อนหลงัจากเดินทางไกล 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.fosshotel.is 
11 มี.ค.61 เรย์คอล์ท - บ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น า้ตกเฮนิฟอซซ่า - 

เมืองโอลาร์ฟวคิ 
อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเรย์คอล์ท น าท่านชมบ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ 

(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอุณหภู มิน า้สู งที่ สุ ดถึ ง  97  องศา
เซลเซียส เป็นบ่อน า้พุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ จากนัน้น าท่านชมความ
สวยงามของน า้ตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นน า้ตกสาขา
หนึ่งของน า้ตกใหญ่ที่ก่อก าเนิดจากแหล่งล าธาร และแม่น า้สายต่างๆเป็น
ระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน า้แข็ง
แลงโจกลุ Langjökull  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
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บา่ย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโอลาร์ฟวิค เป็นหมูบ้่านชาวประมงบนคาบสมทุรสแน
เฟลล์สเนส ทางตะวนัตกของไอซแ์ลนด์ เป็นหนึง่ในเมืองที่มีการค้าขายทางเรือท่ี
ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศไอซ์แลนด์และยงัเป็นเมืองแรกท่ีได้รับใบอนญุาตท าการค้า
จากกษัตริย์เดนมาร์คตัง้แตศ่ตวรรษที่ 17 จากนัน้อิสระให้ทา่นพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 ในเขตเคิร์คจเูฟล West Iceland เป็นบริเวณท่ีเหมาะกบัการเฝา้รอชมแสงเหนอื 

(Aurora) ในบรรยากาศตอนกลางคืน เนื่องจากบริเวณนีมี้ฟา้โปร่งและปลอด
มลพิษ หากโชคดีเราก็จะได้ถา่ยภาพแสงเหนือลอยบนท้องฟา้ และมีเงาสะท้อนสี
เขียวมรกตอยูใ่นน า้ข้างล่างด้วย (aurora borealis เป็นปรากฏการณ์ทางธรรม 
ชาติทีป่ระกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ ซ่ึงไม่สามารถการันตีได้ว่าจะ 
ต้องเหน็ทกุคร้ังแม้สภาพอากาศจะเป็นใจกต็าม)  

 น าคณะพกั NORTHSTAR HOTEL OLAFSVIK หรือเทียบเทา่ในระดบั
เดียวกนั โรงแรมในเขต West Iceland มีข้อจ ากดัในการรองรบันกัทอ่งเที่ยว แตก็่
ได้มาตรฐานสากลแบบยโุรป ซึง่มีอยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ 

http://olafsvik.northstar.is 

12 มี.ค.61 ภูเขาคีร์กจูเฟล - โกลเด้นเซอร์เคลิ - ซงิเควลลีร์ - น า้ตกกูลล์ฟอสส์ 
(ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น า้พุร้อนเกย์ซีร์ 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นชมบรรยากาศยามเช้าของภเูขา Kirkjufell เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของ

ไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึง่ในสถานที่ถา่ยภาพทวิทศัน์ทีมี่ชื่อเสียงมากทีสุ่ด
ของไอซ์แลนด์ ในมมุมองยอดเขารูปกรวยคว า่ มีน า้ตกและธารน า้รายรอบ เป็น
ภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็วา่ได้ ภูเขาลูกนีมี้ความสูงประมาณ 463 
เมตร ไมว่า่จะมาเที่ยวที่นีใ่นชว่งไหนก็มีความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะใน
หน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าทา่นเที่ยวชมความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลม

ทองค า หรือ Golden Circle ทศันียภาพของทุง่หญ้าตดักบัทุง่ลาวา มีฝูงแกะ, ววั
และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่ส าคญัในประวติัศาสตร์ของ
ชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และ
มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย
และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แหง่นีมี้ความส าคญัในฐานะเป็นสภาแหง่แรกของ
ไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตัง้เม่ือปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 
1789 ซิงเควลลี ร์ (Þingvellir) ตัง้อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ 
Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กบั
คาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจดุก าเนิด
ด้านประวติัศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเล่ือนของโลกเป็น
ระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร  จากนัน้ไปชมน า้ตกกลูล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไน
แองการ่าแหง่ไอซ์แลนด์ ถือเป็นน า้ตกที่มีชื่อเสียงแหง่หนึง่ของประเทศและยงัจดั
วา่เป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดัให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองค า” ที่เม่ือผู้มาเยือน
ไอซ์แลนด์ต้องมาทอ่งเที่ยว ชื่อน า้ตกแห่ง Gullfoss มาจากค าวา่ Gull ที่แปลว่า 
ทองค า และ Foss ที่แปลว่า น า้ตก เม่ือรวมกันหมายถึง น า้ตกทองค า ถือเป็น
หนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดบัโลกที่เกิดจากการละลายของธาร
น า้แข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร แล้วไปชม
น า้พรุ้อนธรรมชาติ (Geysir) น า้พรุ้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึง่เป็นที่มาของค าวา่ กีย์เซอร์ 
geyser ที่ใช้กนัทัว่โลก น า้พุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึน้สูงกว่า 180 ฟุต ทกุๆ 7–10 นาที 
ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึน้มาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หิน
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เปลือกโลก ขับเคล่ือนออกมาเป็นน า้พุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และ
รัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟา้ส่งใช้ทัว่ประเทศ ได้เวลาน าคณะ
เดินทางสู่เซลฟอสส์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelselfoss.is 
13 มี.ค.61 ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน า้แขง็มียร์ดาลส์ - อุทยานแห่งชาติสเกฟตา

เฟลล์ 
อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าทา่นพบกบัประสบการณ์ใหมก่บัค าเปรียบเปรยที่วา่ “อยา่เพิง่ไปจาก

ไอซ์แลนด์ หากทา่นยงัไมไ่ด้เก็บเก่ียวประสบการณ์จากธารน า้แข็ง” ด้วยการขบั
รถสโนว์โมบลิตะลุยไปในทุง่น า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier  บนดินแดนที่อยูสู่ง
ที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธารน า้แข็งทัง้หมดในไอซ์แลนด์ 
พืน้ที่กวา่ 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุง่น า้แข็งกว้างอยา่งเต็มอิ่มตลอด 1 
ชัว่โมง (ชดุกนัความหนาว,หมวกกนัน็อก, ถงุมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.30 น. น าท่านแวะชมหาดทรายสีด า ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนว

หินบะซอลต์ เป็นหินอคันีที่พบได้โดยทัว่ไป เกิดจากการเย็นตวัของลาวาอย่าง
รวดเร็วบนพืน้ผิวโลก มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ ผ่านเมือง 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ชมมวลลาวาขนาดใหญ่ เป็นแนวกว้างที่เกิดการ
เย็นลงอย่างช้าๆ ท าให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหล่ียม เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติอนัน่าทึง่ จนเข้าสู่เขตอทุยานแหง่ชาติที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ตัง้อยูใ่ต้ธาร
น า้แข็งที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร 
เท่ากบัธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุด 
หนาประมาณ 1,000 เมตร  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL GLACIER LAGOON หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.fosshotel.is  

14 มี.ค.61 ถ า้น า้แขง็แห่งวัทนาโจกูล - ทะเลสาบธารน า้แขง็โจกุลซาร์ลอน   พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านชมถ า้คริสตลั (Crystal Cave) เป็นถ า้ในทะเลสาบแชแ่ข็งที่เกิดจากธาร

น า้แข็ง สวีนาเฟลล์โจกลุ (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ า้แหง่นีมี้ปากถ า้ที่เป็น
ปล่องน า้แข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการ
เป ล่ียนแปลงบ่อย รูปแบบขอ งถ า้น า้แข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถ า้น า้แข็ง จงึสามารถ
ท าได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ า้แห่งนีก็้คือ ผนงัน า้แข็งคือ
ก้อนน า้แข็งสีฟา้ออ่นเหมือนกบัก้อนคริสตลั ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนงัถ า้ 
ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไมคิ่ดวา่จะมีอยูจ่ริงในโลกนี ้
(ขอสงวนสิทธ์ิเด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี ในการเข้าชมถ า้คริสตัล เนื่ องจากเป็น
ข้อก าหนดในการเข้าชมของถ า้คริสตลั) 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย เดินทางสู่โจกลุซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แข็ง ที่รู้จกักนัเป็นอยา่งดี

วา่เป็นทะเลสาบธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลาย
ของธารน า้แข็งที่มากขึน้ๆ ในทกุๆ ปี ปัจจบุนัมีพืน้ที่กว้างถงึ  18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลึกของน า้ในทะเลสาบถงึ 200 เมตร ต่ืนตาตื่นใจกบั ไอซ์เบิร์ก หรือ
ภูเขาน า้แข็งก้อนโตๆ เรียงรายโผล่พ้นพืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด
กอ่ให้เกิดสีสนัสวยงามที่มีอยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ในโลก   

http://www.hotelselfoss.is/
http://www.fosshotel.is/
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL NUPAR หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.fosshotel.is  
15 มี.ค.61 เซลยาแลนส์ฟอสส์ - สโกการ์ฟอสส์ - อาบน า้แร่บลูลากูน พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ทา่นทอ่งเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงใน

เร่ืองของการค้นพบพลงังานความร้อนใต้พิภพ ซึง่เป็นพลงังานที่ถกูน ามาใช้
ทดแทนเชือ้เพลิง ท าให้ประเทศแหง่นีไ้ด้รับการยกยอ่งให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ 
นอกจากนีพ้ลงังานดงักลา่วยงัถกูน ามาใช้ในด้านสาธารณปูโภคอีกด้วย 
ทศันียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศสุตัว์ ฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเฮ
กลา (Hekla) ที่มีความสูงถงึ 1,491 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล และมีชื่อเสียงทีสุ่ด
ในประเทศไอซแ์ลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถงึ 19 ครัง้ ลา่สุดในปี 2012 แวะ
ถา่ยรูปกบัน า้ตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบั
ความสวยงามของน า้ตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุง่ลาวา, โตรกผา และ
หบุเหวแล้วแวะชมน า้ตกอีกแหง่หนึง่คือ เซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มี
ความสงู 60 เมตร 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าทา่นสมัผสับรรยากาศอนัสดช่ืนบริสุทธ์ิของกรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮลัล์

กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สงูที่สุดในไอซแ์ลนด์ 
เป็นจดุทีสู่งอีกจดุหนึง่ของเมืองที่เม่ือขึน้ไปด้านบนจะมองเห็นทศันียภาพของกรุง
เรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีมี้ความส าคญัในฐานะท่ีเป็น ศาสนสถาน เป็น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์ สถาปนิกกดุโยน (Guðjón Samúelsson) เป็น
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิสท์ รวมเวลาการกอ่สร้าง 38   ปีคือ
ตัง้แตปี่เร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 แล้วน าทา่นไป
ชมสถานทีส่ าคญัอีกแหง่หนึง่คือ Hofdi House บ้านที่มีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์
ชาติอนันา่สนใจ เคยใช้เป็นทีร่ับรองและจดัเลีย้ง ผู้น า 2 ประเทศมหาอ านาจผู้
ย่ิงใหญ่ในการยติุสงครามเยน็ ชมรัฐสภาของชาวไอซแ์ลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.fosshotel.is 
16 มี.ค.61 ล่องเรือชมปลาวาฬ - เท่ียวกรุงเรคยาวกิ  ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เข้าสู่ทา่เรือเรคยาวิก เพื่อให้ทา่นได้สนกุไปกบักิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ เป็นที่

นิยมของนกัทอ่งเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ หรือในส าเนียง
ภาษาไอซ์แลนด์เรียกวา่ มิงคี (Minke) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา 2 ½ - 3 ½ 
ชัว่โมง (บนเรือมีชดุกนัหนาวให้บริการ) (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีที่บริษัทเรือ
ยกเลกิให้บริการ อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อ านวย)  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
12.30 น. น าคณะเข้าสู่ บลูลากนู หรือทะเลสาบสีฟา้ สถานทีท่อ่งเที่ยวเพื่อสุขภาพระดบั

โลกและโดง่ดงัทีสุ่ดของไอซแ์ลนด์ นกัทอ่งเที่ยวกวา่ 95% ตา่งไมพ่ลาดกบัการมา
เยือนสถานทีแ่หง่นี ้ เชิญทา่น อาบน า้แร่ธรรมชาติ เพื่อการบ ารุงผิวพรรณ ผ่อน
คลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผอ่นอยา่งแท้จริง  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.parkinn.com 

17 มี.ค.61 สนามบินเคฟลาวกิ – บินสู่กรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ เสาร์ 
05.00 น. เช็คเอ๊าท์แล้วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก (บริการอาหารเช้า

แบบกล่อง) 
Breakfast Box 

http://www.fosshotel.is/
http://www.radissonblu.com/
http://www.parkinn.com/
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07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์   
11.30 น. ถงึสนามบินสนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวเีดน รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่  TG961  
18 มี.ค.61 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
05.45 น. น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนือ่งจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุม่ประเทศท่ีอยุ่ในเขตอาร์กตกิ เซอร์เคิล โดยมี
ประเทศไอซ์แลนด์ รวมอยู่ด้วย มกัจะพบเหน็ได้ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นแสงท่ีมาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100 - 
300 ก.ม. โดยจะเห็นได้ชดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยูใ่นระหวา่งเดือนพฤศจกิายน - เดือนมีนาคมของทุกปี 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL SGL 
USED 

NO TKT 
ADL / CHD 

9-18 มีนาคม 61 152,500.- 137,500.- 122,000.- 18,000.- 23,000.- -29,500.- 
-23,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 

 

▪ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 
▪ คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป-ไอซแ์ลนด์ ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ
▪ คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
▪ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
▪ คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
▪ คา่ธรรมเนียมวีซา่สาธารณรัฐประเทศเดนมาร์ก (เชงเก้น) 
▪ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% คา่บริการ 
▪ คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบลิย ู พี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN.

คุ้มครองการสูญเสียชวีิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถงึสขุภาพที่ไมไ่ด้
เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ

สมัภาระและเทีย่วบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

▪ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ
ดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

▪ ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระ
ขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้
ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การ
เรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินทีท่า่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 

 

 คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกัและคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั คา่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมทีส่ัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 
หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 
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การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น
รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือลว่งหน้า 30 วนักอ่น
การเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่
เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัตอ่ไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แกผู่้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ที่กอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนอืโปรแกรม
ทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 • ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 • ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 29-15 วนักอ่นการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 14-1 วนักอ่นการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

 
▪ หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืน

ขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนชือ่ตัว๋เทา่นัน้ และต้อง
ไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

▪ หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุติัวี
ซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อม
กนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะ
ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นย่ืนขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็ว
กวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบล่วงหน้ากอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัดงันี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จลาจล, 
อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ  OASIS TRIPPER PLAN 
ของ เอ ดบัเบลิย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึ
ผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไว้ให้ได้มากทีสุ่ด และทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่
เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนเีข้า
เมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย
คา่ใช้จา่ย  

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น
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จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทีส่ายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทาง
ดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ่ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่อ่นทีท่า่น
จะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 

การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบนิ ฟินแอร์, ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการ
บินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัทีเ่ตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ทา่น 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่เข้าชมนัน้ 
ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีร่ะบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือ่ให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่ง
การเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แกท่า่น 
เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนั
เดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter)  

 

▪ คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม 
ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถให้บริการในการยก
กระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่
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ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 
▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 

1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของ
สายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ 
ซึง่จะรบัผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสุดไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสูบบหุร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ี
ชดัเจนในเร่ืองการสูบบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 

 

หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ 
**ผู้ เดินทางทกุท่านต้องไปแสดงตน ณ ตวัแทนสถานกงสลุประเทศเดนมาร์ก** 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอืน่ ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

 รูปถา่ยสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด า, หน้าใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และ
เหมือนกนัทัง้ 2 รูป  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ /
ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร และส าเนาสมดุบญัชเีงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทไมเ่กิน 15 วนั กอ่น
วนัที่ย่ืนค าร้องขอวซีา่ ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะ
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครวัหากใช้
บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองจากธนาคารรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย และทา่นทีอ่ายเุกิน 
15 ปีบริบรูณ์ ต้องใช้บญัชสี่วนตวัยื่นเอกสารด้วย  

      ***สถานทตูไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั*** 
 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารข้อ  1–6 แล้ว 

ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
ชื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
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จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ทา่นไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 


