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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอรเ์วย)์ ศุกร ์
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D (16-19) สายการบิน

ไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, 
เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ป
ทวัร ์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, 
การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทาง
บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้
นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทาง
บรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

 
 

วันที ่2 กรุงออสโล (นอรเ์วย)์ - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซแ์ลนด)์  เสาร ์
00.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี      

TG 954 
 

07.25 น. ถึงสนามบินการด์เดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและการตรวจ
ของศุลกากรแล้ว น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus 
งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สรา้งในปี 1648 แล้วไปชม
อทุยานฟรอ็กเนอร ์ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการ
ดิน้รนต่อสูข้องมนุษยช์าติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟวิเกอแลนด ์
แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง,  
อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร,์ อาคาร
รฐัสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมือง 

 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโคช้น าคณะกลบัสูส่นามบินการด์เดอมนู กรุงออสโล อีกครัง้  
13.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ   
14.45 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่ง

ควนั) เนื่องจากควนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจากบ่อน า้รอ้น นอกจากนีย้งัมีต านาน
ไวกิง้โบราณ ที่มีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนีม้าก่อน  

(116 ก.ม.) 

15.00 น. น าท่านเที่ยวชมสูก่รุงเรคยาวิก ชมโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา (Hallgrímskirkja) 
โบสถท์างศาสนาครสิตท์ี่สงูที่สดุในไอซแ์ลนด ์ เป็นจุดที่สงูอีกจดุหนึ่งของเมืองที่
เมื่อขึน้ไปดา้นบนจะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถน์ีม้ี
ความส าคญัในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์
สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิม
เพรสชั่นนิสท ์ รวมเวลาการก่อสรา้ง 38 ปี คือตัง้แต่ปีเริ่มสรา้งปี ค.ศ.1945 
จนกระทั่งแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ในประวติัศาสตรคื์อ Hofdi 
House บา้นที่มีเรื่องราวในประวติัศาสตรช์าติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที่รบัรอง
และจดัเลีย้งผูน้  า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยติุสงครามเย็น  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั HILTON REYKJAVIK หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hilton.com 
วันที ่3 เรคยาวิก - เรยค์อลท์ - บ่อน ้าพุร้อนเดลดารต์ุงกูเวอร ์                       

น ้าตกเฮินฟอซซ่า - เมืองอาคูเรยร่ี์ 
อาทติย ์

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.hilton.com/
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09.05 น. น าท่านเดินทางสูเ่มอืงเรยค์อลท์ ชมบ่อน า้พรุอ้นเดลดารต์งุกเูวอร ์
(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณุหภมูิน า้สงูที่สดุถึง 97 องศา
เซลเซียส เป็นบ่อน า้พรุอ้นที่ใหญ่ที่สดุ น าท่านชมความสวยงามของน า้ตกเฮิน
ฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นน า้ตกสาขาหนึ่งของน า้ตกใหญ่ที่ 
ก่อก าเนิดจากแหลง่ล าธาร และแม่น า้สายต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของ
ทุ่งลาวาที่เกิดจากภเูขาไฟที่อยู่ภายใตธ้ารน า้แข็งแลงโจกลุ Langjökull              
ธารน า้แข็งที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขอบประเทศ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าน าท่านเดนิทางสู ่ เมืองอาคเูรยร์ี่ เมืองใหญ่อนัดบัสองของไอซแ์ลนด ์ และยงั

เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงของไอซแ์ลนดอี์กดว้ย บา้นเรือนถูกปลกู
สรา้งจากไมท้าสีสนัสดใสตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้ บา้งก็ปลกูบนเนินลาดชนัซึ่งมี
ภมูิศาสตรอ์ยู่ติดภเูขาแต่จดัตัง้เป็นระเบียบอย่างลงตวั ตลอดเสน้ทางท่านจะได้
ชมทศันียภาพอนัสวยงามของไอซแ์ลนด ์ ประเทศที่ไดข้ึน้ชื่อว่าไม่มีตน้ไมส้งู มี
ผืนหญา้และตน้มอสหลากสีสดุสายตา สวยงามมาก เมืองอาคเูรยร์ี่มีแม่น า้โค
รสซาเนสบอรเ์กียร ์ (Krossanesborgir) เป็นแม่น า้สายส าคญัของเมืองไหลผ่าน 
น าท่านชมบา้นเรือนที่จดัแผนผงัเมืองเมืองอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม น าท่าน
ชม โบสถอ์าคเูรยร์ี่ เป็นสญัญลกัษณข์องเมือง เป็นโบสถค์รสิตน์ิกายลเูธอรนั 
ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สรา้งปี 1940 หนา้ต่างกระจกสี
กลางเหนือแท่นบชูาสวยงามมาก ภาพแกะสลกันนูบนระเบียงโดยประติมากร
แสดงการบพัติสมา จากนัน้น าท่านสูถ่นนคนเดิน เกเรอโตรกาตา 
(Gerartogata) อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงบน ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมืองอาคเูรยร์ี่ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าคณะพกั  ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.icelandairhotels.com  

วันที ่4 อาคูเรยร่ี์ – ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – น ้าตกเดตตีฟ้อส จันทร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู ่ เมืองฮซูาวิค หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ที่มีบา้นเรือนน่ารกั

เหมือนฉากละคร ลกัษณะบา้นเป็นบา้นเด่ียวหลงัเล็ก มีชัน้เดยีว รูปแบบบา้นจะ
แตกต่างกนัตามสไตล ์ และมีลกัษณะเด่น คือ หลงัคาสารพดัสีและอีกหนึ่ง
กิจกรรมของ เมืองฮซูาวิค คือ ในอดีตเป็นแหลง่ประมงขนาดใหญ่ กระทั่งถกู
ดดัแปลงใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยว น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬซึ่งเป็นที่นิยมของ
นกัทอ่งเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค ์ หรือในส าเนียงภาษา
ไอซแ์ลนดเ์รียกว่า มิงคี (Minke) การลอ่งเรือชมวาฬใชเ้วลา 2 ½ - 3 ½ ชั่วโมง 
(บนเรือมีชุดกนัหนาวใหบ้รกิาร) (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีทีบ่ริษัทเรือยกเลิก
ให้บริการ อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้ อ านวย) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่าน ชมน า้ตกเดตตีฟ้อส “Dettifoss Waterfall” ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นน า้ตกที่ใหญ่

และทรงพลงัมากท่ีสดุในยุโรปและยงัเป็นฉากเปิดตวัของภาพยนตรฮ์อลลีวูด้
เรื่อง Prometheus อีกดว้ย น า้ตกแห่งนีต้ัง้อยู่บน แม่น า้ Jökulsá á Fjöllum ซึ่ง
ไหลมาจาก Vatnajökull ธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุใน ไอซแ์ลนดแ์ละยุโรป น า้ตกมี
ความกวา้งประมาณ 100 เมตร สายน า้ที่ไหลจากน า้ตกไดไ้หลลดหลั่นลงไปใน
หบุเหว Jökulsárgljúfur ซึ่งลึกลงไปอีก 45 เมตร น า้ตกเดตตีฟ้อสถือเป็นน า้ตกที่
ยงัคงความเป็นธรรมชาติมากๆ บรเิวณน า้ตกและพืน้ที่โดยรอบไม่มีสิ่งก่อสรา้ง
ใดๆเลยแมแ้ต่แห่งเดียว จุดเด่นของน า้ตกแห่งนีอ้ยู่ที่ความกวา้ง ของชัน้น า้ตกที่
ไหลลงมาจากขอบหนา้ผา ก่อนที่สายน า้ที่มีพลงัอนัมหาศาลจะไหลลงสูห่บุเหว
เบือ้งลา่ง นอกจากนีแ้ลว้ นกัท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นละอองน า้ที่ สาด
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กระเซ็นขึน้สูท่อ้งฟ้านบัหลายกิโลเมตรก่อนเขา้ถึงน ้า้ตกอีกดว้ย สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางกลบัสู ่ เมืองอาคเูรยร์ี่ (Akureyri) อิสระใหท้่านเดินเลน่บนถนน
คนเดินเกเรอโตรกาตา “Gerartogata Street” ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมืองซึ่งมี
สินคา้แบรนดเ์นมทอ้งถิ่นมากมาย 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั  ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.icelandairhotels.com  

วันที ่5 อาคูเรยร่ี์ - ทะเลสาบมิวัทน ์ – น ้าตกก๊อดดา้ฟอส - ทุ่งลาวา 
Dimmuborgir - Myvatn Nature Baths 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู ่ เขตทะเลสาบมิวทัน ์ “Myvatn Lake” ที่ตัง้อยู่ในเขตหมู่บา้น

เรยค์ยาหโ์ล ใกล้ๆ กบัเมืองอาคเูรยร์ี่ เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของไอซแ์ลนด ์
โดยทะเลสาบเกิดจากการระเบิดครัง้ใหญ่ของภเูขาไฟโดยรอบ ในช่วง 2,300 ปี 
ที่ผ่านมา ปัจจุบนักลายเป็นแหลง่อทุยานนกน า้ที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของโลก และ
ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเขตสงวนอนรุกัษน์กอีกดว้ย น าท่านชมน า้ตกก๊อดดา้
ฟอส (Godafoss waterfall) หรือที่รูจ้กัในนาม น า้ตกของพระเจา้ “The 
Waterfalls of Gods” เป็นหนึ่งในน า้ตกที่มีความงดงามากที่สดุแห่งหนึ่งของ
ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยน า้ตกมีความสงูประมาณ สงู 12 เมตร และมีความกวา้ง
มากกว่า 30 เมตร น า้ตกถกูคน้พบโดยนกับญุชาวครสิต ์1,000 ปีก่อนครสิตกาล 
โดยน า้ตกอยู่ในเขตทะเลสาบมินทว์าท (Myvatn Lake) ทะเลสาบที่ตัง้อยู่ไม่ไกล
จากภเูขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) เป็นแหลง่ที่อยู่อาศยัของนกนานาชนิด 
และเป็นแหลง่ที่นกเป็ดน า้อพยพมาเพื่อขยายพนัธุท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก จากนัน้น า
ท่านไปชม Dimmuborgir ทุ่งหินลาวาที่มีรูปทรงแปลกตาเรียงรายอยู่ คนทอ้งที่
เชื่อว่าภายในโพรงหินลาวาพวกนีม้ีโทรลอาศยัอยู่ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเขา้สู่ Myvatn Nature Baths สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพอีกแห่งหนึ่ง

ของไอซแ์ลนด ์เชิญท่าน อาบน า้แรธ่รรมชาติ เพื่อการบ ารุงผิวพรรณ ผ่อนคลาย
ไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางต่อสู ่ เมืองเบรียดดลัซาวิก “Breiddalsvik” ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลโดย
ระหว่างทางเต็มไปดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ไม่ว่าจะเป็นลาวาของภเูขาไฟ 
น า้ตกหลากหลายสาย และสตัวต่์างๆ ที่อยู่ระหว่างสองขา้งทาง อาทิเช่น กวาง
เรนเดียร ์หงสป่์า นกเป็ดน า้ ฯลฯ  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั  ICELANDAIR HOTEL HERAD หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com  
วันที ่6 โจกุลซารล์อน -  เมืองเคิรก์ยูแบยารก์เลาสเทอร ์ พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูโ่จกลุซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แข็ง ที่รูจ้กักนัเป็นอย่าง

ดีว่าเป็นทะเลสาบธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซแ์ลนด ์ เกิดจากการ
ละลายของธารน า้แข็งที่มากขึน้ๆ ในทกุๆ ปี ปัจจบุนัมีพืน้ที่กวา้งถึง  18 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีความลกึของน า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกบั ไอซ์
เบิรก์ หรือภเูขาน า้แข็งกอ้นโตๆ เรียงรายโผลพ่น้พืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบ
แสงแดดก่อใหเ้กิดสีสนัสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก   

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
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บ่าย น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทุ่งน า้แข็งกอ้นใหญ่ที่ละลายลงมาจาก
ภเูขาน า้แข็งดา้นบน และไหลลงมาสูท่ะเล ท่านอาจไดพ้บกบันกทะเลสีด าที่รมิ
ฝ่ังทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกบัโจกลุซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas 
และสีขาวตระกลูนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะ
ไดเ้ห็นสิงโตทะเลที่ด  าผุดด าว่าย หรือหาอาหารอย่างใกลช้ิด นอกจากนัน้สถาน
ที่นีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงัอีกดว้ย สมควรแก่เวลามุ่งหนา้
สูเ่มืองเคิรก์ยูแบยารก์เลาสเทอรท์ี่มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 160 คน ชม
แนวหินบะซอลตท์ี่มีลกัษณะคลา้ยทางเดินในโบสถ ์จึงเรียกว่า “Church Floor” 

 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันที ่7 ขับสโนวโ์มบิลตะลุยธารน ้าแข็ง – สโกการฟ์อสส ์- เซลยาแลนสฟ์อสส ์ พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. พบกบัประสบการณใ์หม่กบัค าเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซแ์ลนด ์ หาก

ท่านยงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียวประสบการณจ์ากธารน า้แข็ง” ดว้ยการขบัรถสโนวโ์มบิล
ตะลยุไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier  บนดินแดนที่อยู่สงูที่สดุของโลก 
มีความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธารน า้แข็งทัง้หมดในไอซแ์ลนด ์ พืน้ที่กว่า 
596 ตารางกิโลเมตร ตะลยุไปในทุ่งน า้แข็งกวา้งอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง 
(ชดุกนัความหนาว,หมวกกนัน็อก, ถงุมือ, รองเทา้บู๊ท มีใหบ้รกิาร)    

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย น าท่านแวะชมหาดทรายสีด า ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนว

หินบะซอลต ์ เป็นหินอคันีที่พบไดโ้ดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตวัของลาวาอย่าง
รวดเรว็บนพืน้ผิวโลก ชมมวลลาวาขนาดใหญ่ เป็นแนวกวา้งที่เกิดการเย็นลง
อย่างชา้ๆ ท าใหเ้กิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติอนั
น่าทึ่ง จากนัน้ท่านท่องเที่ยวเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนด์
มีชื่อเสียงในเรื่องของการคน้พบพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ ซึ่งเป็นพลงังานที่ถกู
น ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลิง ท าใหป้ระเทศแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองที่ไร ้
มลพิษ นอกจากนีพ้ลงังานดงักลา่วยงัถกูน ามาใชใ้นดา้นสาธารณปูโภคอีกด้วย 
ทศันียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศสุตัว ์ ฉากหลงัเป็นภเูขาไฟเฮ
กลา (Hekla) ที่มีความสงูถึง 1,491 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล และมีชื่อเสียง
ที่สดุในประเทศไอซแ์ลนด ์ ผ่านการระเบิดมาแลว้ถึง 19 ครัง้ ลา่สดุในปี 2012 
แวะถ่ายรูปกบัน า้ตกสโกการฟ์อสส ์ (Skogarfoss) มคีวามสงู 62 เมตร 
ประทบัใจกบัความสวยงามของน า้ตกที่เป็นธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, 
โตรกผา และหบุเหวแลว้แวะชมน า้ตกอีกแห่งหนึ่งคือ เซลยาแลนสฟ์อสส ์
(Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มีขอ้จ ากดัในการรองรบันกัท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่
เพียงไม่ก่ีแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเที่ยว 

www.hotelselfoss.is 

วันที ่8 โกลเด้นเซอรเ์คิล - ซิงเควลลีร ์ - น ้าตกกูลลฟ์อสส ์ (ไนแองการ่าแห่ง
ไอซแ์ลนด)์ – น ้าพุร้อนเกยซ์ีร ์- อาบน ้าแร่บลูลากูน 

ศุกร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทาง

วงกลมทองค า หรือ Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญา้ตดักบัทุ่งลาวา มีฝูง
แกะ , วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่ส  าคัญใน
ประวติัศาสตรข์องชาติคือ ซิงเควลลีร ์(Þingvellir) อทุยานแห่งชาติแห่งแรกของ
ไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อม

 
(144 ก.ม.) 

http://www.hotellaki.is/
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ระหว่างทวีปยเูรเซีย และทวีปอเมรกิาเหนือ สถานที่แห่งนีม้ีความส าคญัในฐานะ
เป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และ
ต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร ์(Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของ
หุบเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด
ในไอซแ์ลนด์ ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์
(Hengill) เป็นจุดก าเนิดดา้นประวติัศาสตรแ์ละดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มี
รอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร  

 

 ไปชมน า้ตกกูลลฟ์อสส ์(Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด ์ถือเป็นน า้ตก
ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซแ์ลนดจ์ัดใหอ้ยู่
ในเส้นทาง “วงกลมทองค า” ที่ เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อ
น า้ตกแห่ง Gullfoss มาจากค าว่า Gull ที่แปลว่า ทองค า และ Foss ที่แปลว่า 
น า้ตก เมื่อรวมกันหมายถึง น า้ตกทองค า ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรยท์าง
ธรรมชาติระดับโลก ที่ เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงใน
โตรกเขาเบือ้งลา่งที่ความสงูกว่า 30 เมตร จากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

 
 

 แลว้ไปชมน า้พรุอ้นธรรมชาติ (Geysir) น า้พรุอ้น หรือ เกยซ์ีร ์ซึ่งเป็นที่มาของค า
ว่า กียเ์ซอร ์geyser ที่ใชก้นัทั่วโลก น า้พรุอ้นที่นี่พวยพุ่งขึน้สงูกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 
7-10 นาที ไอซแ์ลนดเ์หมือนพระเจา้บรรจงสรา้งขึน้มาอย่างประณีต พลงังานที่
อยู่ใตห้ินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน า้พุรอ้น ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเย็น
สบาย และรฐับาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าสง่ใชท้ั่วประเทศ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะเดินทางสูบ่ลลูากนู หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพ

ระดบัโลกและโด่งดงัที่สดุของไอซแ์ลนด ์นกัท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกบั
การมาเยือนสถานที่แห่งนี ้ เชิญท่าน อาบน า้แรธ่รรมชาติ เพื่อการบ ารุงผิวพรรณ 
ผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ 

 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL BERG BY KEFLAVIK AIRPORTหรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.hotelberg.is 

วันที ่9 สนามบินเคฟลาวิก – บินสู่กรุงออสโล - ช้อปป้ิงถนนคารล์ โจฮันเกท เสาร ์
06.00 น. เช็คเอ๊าทแ์ล้วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก Buffet 
07.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบินภายในประเทศ  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวบนถนนคารล์ โจฮนัเกท  อนัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่มี

ชื่อเสียงที่สดุของนอรเ์วย ์ เป็นทัง้ย่านชอ้ปป้ิงและแหลง่พบปะของนกัท่องเที่ยว
จากทั่วโลกที่มาเยือนนอรเ์วย ์ ตัง้อยู่กลางกรุงออสโล มีสินคา้ทกุสิ่งอย่างให ้     
ไดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญัที่น่าซือ้ก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขนสตัว ์ น า้มนัปลา 
เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลกึ เช่น เรือไวกิง้ หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพืน้บา้น
ของนอรเ์วย ์เครื่องครวั พวงกญุแจ เป็นตน้ สินคา้และของที่ระลกึต่างๆ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั RADISSON BLU PLAZA HOTELหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonhotels.com 
วันที ่10 เดินทางสู่สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ อาทติย ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงออสโล เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
14.15 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG955  
วันที ่11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร ์
06.15 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

http://www.hotelberg.is/
http://www.radissonhotels.com/
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(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น  

จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
ก าหนดวันเดินทาง 
10 - 20 เมษายน 2563 

ค่าทวัรต์่อท่าน : 

 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ 
➢ เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  
➢ เด็กอาย ุ4-8 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (Single Supplement) 
➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (Double Single Used) 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (ผูใ้หญ่) หกัใบละ 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (เด็ก)     หกัใบละ 

164,000.- 
148,000.- 
131,000.- 

18,000.- 
20,000.- 
32,000.- 
24,000.- 

ก าหนดวันเดินทาง 
2-11 พ.ค. 2563 8-18 พ.ค. 2563 15-25 พ.ค. 2563 22 พ.ค.-1 มิ.ย.2563 
4-14 ก.ย. 2563 11-21 ก.ย. 2563 18-28 ก.ย. 2563 25 ก.ย.-4 ต.ค 2563 

ค่าทวัรต์่อท่าน : 
 

 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ 
➢ เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  
➢ เด็กอาย ุ4-8 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (Single Supplement) 
➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ (Double Single Used) 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (ผูใ้หญ่) หกัใบละ 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (เด็ก)     หกัใบละ 

159,000.- 
143,000.- 
127,000.- 

18,000.- 
20,000.- 
28,000.- 
23,000.- 

ค่าทวัรร์วม : 

 

▪ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่14 มกราคม 2563 
▪ ค่ารถโคช้มาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
▪ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามที่ระบใุนรายการ  
▪ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขต
แลปป์แลนด ์ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพัก หากวันดังกล่าวมี การจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

▪ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมารก์ (เชงเกน้) 
▪ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบตัิเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกันภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

              ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้ 
              เครื่องไดน้ า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้มเ่กิน 
              20 กิโลกรมั / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกนิ 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ 
              ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
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 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกัและค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรูจ้กั
และเชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้

 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่กอ่
หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 

1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัที่น าเที่ยว  

ให้คนื 100% ของเงนิค่าบรกิาร 
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัที่น าเที่ยว  

ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบ น้อยกว่าสบิห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  

ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 

2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบรกิารท่ีตอ้ง
จ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้คา่ใชจ้า่ยสงูกว่าเงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ ้
ประกอบธุรกจิน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
2.1   ค่าธรรมเนยีมการขอวีซ่า 
2.2   ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
2.3   ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 
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การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียน
แอรไ์ลน ์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 14 มกราคม 2563 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 
ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 

▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรบัผูพ้กั 3 

ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วง
ฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความ
สะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ ปิด
ท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้แต่หากมีการลา่ชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ ทางบรษิทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 

กระเป๋าและสัมภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 
 

 

 

▪ ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / 
Economy Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึน้เครื่องไดน้ า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่ม
เป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง 45 
เซนติเมตร (18 นิว้) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x สงู 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้)  

▪ ในบางรายการทัวร ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือ
เสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
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การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวซ่ีาของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 - 30 วนัท าการ 

(ลกูคา้ทกุท่านตอ้งมาโชวต์วัเพ่ือท าการสแกนลายนิว้มือท่ี VFS เดนมารก์) 
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมวีีซา่ในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรื

อประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัิวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเกน้ แต่หาไม่เจอ ตอ้งไปคดัส าเนาที่ส  านกังานตรวจ
คนเขา้เมือง 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 
รูป  

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิบตัร ในกรณี
อายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลัง
ครบก าหนดลา ไม่เกิน 1  เดือน    

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน  3 เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัท่ียื่นค ารอ้งขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของ
เงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบั
สู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจากธนาคารรบัรองค่าใชจ้่ายใน
ครอบครวัดว้ย และท่านที่อายเุกิน 15 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งใชบ้ญัชีส่วนตวัยื่นเอกสารดว้ย / ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษิัทจะตอ้ง
ออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตุผลที่จดัการ
เดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะตอ้งไปยื่น

เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขต
ลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูต
ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่มี
สิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 


