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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอรเ์วย)์ ศุกร ์
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร  ์D (16-19) สายการบินไทย 

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสดุวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัรม์ีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมี
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะ
เป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

วันที ่2  กรุงออสโล (นอรเ์วย)์ - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซแ์ลนด)์  เสาร ์
00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954  
07.25 น. ถึงสนามบินการด์เดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของ

ศุลกากรแล้ว น าท่านเที่ ยวชมกรุงออสโล  ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองสส์รา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอุทยานฟร็อก
เนอร ์ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต  และการดิน้รนต่อสูข้อง
มนุษยช์าติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟวิเกอแลนด ์แลว้กลับเขา้สู่เขตใจ
กลางเมือง ชมท าเนียบรฐับาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ
กว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร,์ อาคารรฐัสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่ง
เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 

 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
12.00 น. หลงัอาหาร รถโคช้น าคณะกลบัสู่สนามบินการด์เดอมนู กรุงออสโล อีกครัง้  
13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร ์ 

(ใชเ้วลาในการบินประมาณ 2.40 ชั่วโมง) 
 

14.40 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควนั) 
เนื่องจากควนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจากบ่อน า้รอ้น นอกจากนีย้งัมีต  านานไวกิง้โบราณ ที่
มีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนีม้าก่อน  

(116 ก.ม.) 

15.00 น. น าท่านเที่ยวชมสู่กรุงเรคยาวิก ชมโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา (Hallgrí mskirkja) โบสถท์าง
ศาสนาครสิตท์ี่สงูที่สดุในไอซแ์ลนด ์เป็นจดุที่สงูอีกจดุหน่ึงของเมืองที่เมื่อขึน้ไปดา้นบน
จะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถน์ีม้ีความส าคญัในฐานะที่เป็น 
ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณส์ถาปนิกกดุโยน (Guðjón Samúelsson) 
เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสรา้ง 38 ปี คือ
ตั้งแต่ปีเริ่มสรา้งปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ใน
ประวตัิศาสตรค์ือ Hofdi House บา้นที่มีเรื่องราวในประวตัิศาสตรช์าติอนัน่าสนใจ เคย
ใชเ้ป็นท่ีรบัรองและจดัเลีย้งผูน้  า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยตุิสงครามเย็น  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.islandshotel.is 
วันที ่3 เรคยาวิก  - เมืองโอลาร์ฟวิค  - ล่องเรือชมวาฬ - เคิ ร์คจู เฟล 

สัญลักษณแ์ห่งไอซแ์ลนด ์- บอรก์าเนส 
อาทติย ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองโอลารฟ์วิค เป็นหมู่บา้นชาวประมงบนคาบสมทุรสแนเฟลลส์เนส 

ทางตะวันตกของไอซแ์ลนด ์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการคา้ขายทางเรือที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไอซ์แลนด์และยังเป็นเมืองแรกที่ได้รับใบอนุญาตท าการค้าจากกษัตริย์           
เดนมารค์ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.parkinn.com/
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บ่าย น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโอลารฟ์วิค บนคาบสมุทรสแนเฟลลส์เนส ในเขต West 
Iceland มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรือชมวาฬ กล่าวกันว่าการชม
วาฬในเขตนีท้่านอาจโชคดีไดพ้บกับ 5 ผูย้ิ่งใหญ่แห่งทอ้งทะเล (Big 5 of the Sea) ใน
เขตภูมิภาคนีเ้ป็นท่ีนิยมของนกัท่องเที่ยวที่จะไดม้ีโอกาสใกลช้ิดกับวาฬแบบธรรมชาติ
มากที่สดุ วาฬสีน า้เงิน, วาฬสเปิรม์ หรือ วาฬหวัทุย, วาฬมิงค,์ วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬ
ฮมัแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออรก์า ที่อาศยัอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกัน
หนาวให้ ยืมและขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อัน
เน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง) 

 

 น าคณะเดินทางสู่เคิรค์จูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หน่ึงในสถานที่โปรโมต
ในการถ่ายภาพทิวทศันท์ี่มีชื่อเสียงมากที่สดุของไอซแ์ลนด ์ในมมุมองยอดเขารูปกรวย
คว ่ามีน า้ตกและธารน า้รายรอบ เป็นภาพสญัลกัษณข์องประเทศไอซแ์ลนด ์ภเูขาลกูนีม้ี
ความสูงประมาณ          463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาว       ที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลมุไปดว้ย
หิมะสีขาว 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.icelandairhotels.com 
วันที ่4 บอรก์าเนส - เรยค์อรท์ - โกลเด้นเซอรเ์คิล - ซิงเควลลีร ์- น ้าตกกูลล์

ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – น ้าพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสง
เหนือ 

จันทร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเรย์คอล์ท  เพื่ อชมบ่อน ้าพุร ้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร ์

(Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณุหภมูิน า้สงูที่สดุถึง 97 องศาเซลเซียส เป็น
บ่อน า้พุรอ้นที่ใหญ่ที่สดุ แลว้ไปชมความสวยงามของน า้ตกเฮินฟอซซ่า ไอซแ์ลนดเ์ป็น
ประเทศที่มีน า้ตกสวยหลายแห่ง ซึ่งเป็นน า้ตกสาขาหน่ึงของน า้ตกใหญ่ที่ก่อก าเนิดจาก
แหล่งล าธาร และแม่น า้สายต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาที่เกิดจาก
ภูเขาไฟที่อยู่ภายใตธ้ารน า้แข็งแลงโจกุล Langjökull ธารน า้แข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของประเทศ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า 

หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ , วัวและม้า
ไอซแ์ลนดห์ากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่ส าคัญในประวัติศาสตรข์องชาติคือ ซิง
เควลลีร ์(Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกของ
องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมรกิาเหนือ 
สถานที่แห่งนีม้ีความส าคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์โดยรฐัสภาได้
ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ.1789  ซิงเควลลีร ์(Þingvellir) ตัง้อยู่
ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สดุในไอซแ์ลนด ์ใกลก้ับคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกิลล ์
(Hengill) เป็นจุดก าเนิดดา้นประวัติศาสตรแ์ละดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอย
เล่ือนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร  

 
(144 ก.ม.) 

 

 ไปชมน า้ตกกลูลฟ์อสส ์ (Gullfoss) หรือไนแองการา่แห่งไอซแ์ลนด ์ ถือเป็นน า้ตกที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยงัจดัวา่เป็น 1 ใน 3 ที่ไอซแ์ลนดจ์ดัใหอ้ยูใ่นเสน้ทาง 
“วงกลมทองค า” ที่เมื่อผูม้าเยือนไอซแ์ลนดต์อ้งมาท่องเที่ยว ชื่อน า้ตกแหง่ Gullfoss มา
จากค าว่า Gull ที่แปลวา่ ทองค า และ Foss ที่แปลว่า น า้ตก เมื่อรวมกนัหมายถึง 
น า้ตกทองค า ถือเป็นหนึง่ในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลก ที่เกิดจากการ
ละลายของธารน า้แขง็และลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งที่ความสงูกวา่ 30 เมตร 
จากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
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 แลว้ไปชมน า้พรุอ้นธรรมชาติ (Geysir) น า้พรุอ้น หรือ เกยซ์ีร ์ ซึ่งเป็นท่ีมาของค าว่า กีย์
เซอร ์geyser ที่ใชก้นัทั่วโลก น า้พรุอ้นท่ีนี่พวยพุ่งขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุๆ 7-10 นาท ี
ไอซแ์ลนดเ์หมือนพระเจา้บรรจงสรา้งขึน้มาอยา่งประณีต พลงังานท่ีอยูใ่ตห้ินเปลือก
โลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน า้พรุอ้น ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรฐับาลไดแ้ปลง
ความรอ้นใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าสง่ใชท้ั่วประเทศ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
21.00 น. หลังอาหารค ่า เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ  น าท่านเดินทางสู่บริเวณอุทยาน

แห่งชาติซิงเควลิร ์ส  าหรับปรากฏการณ์แสงออโรราบนท้องฟ้าเหนือ อุทยาน
แห่งชาติซิงเควลลิรน์ั้น จะเกิดขึน้เหนือ หุบเขาซิงเควลลิร ์(Þingvellir Valley) 
ทะเลสาบซิงเควลลาวัทน์ ( Lake Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่
ที่สดุในไอซแ์ลนด ์โดยทะเลสาบมีความลกึอยู่ที่ 114 เมตร  

 น าคณะพกั LITLI GEYSIR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelgeysir.is  
วันที ่5 South Shore - น ้าตกสโกการฟ์อสส ์– หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีด า – 

ขับสโนวโ์มบิลตะลุยธารน ้าแข็ง 
อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านท่องเที่ยวเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแ์ลนดม์ีชื่อเสียงในเรื่อง

ของการค้นพบพลังงานความรอ้นใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกน ามาใช้ทดแทน
เชื ้อเพลิง ท าให้ประเทศแห่งนี ้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไรม้ลพิษ นอกจากนี ้
พลังงานดงักล่าวยงัถูกน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ยทัศนียภาพสองขา้งทาง
เวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศุสัตว ์มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง 
และเป็นภเูขาไฟท่ียงัมีการปะทอุยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภเูขาไฟ
แห่งนีก้่อนให้เกิดการปิดน่านฟ้าทั่วทวีปยุโรปเป็นระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรูปกับ
น า้ตกเซลยาแลนสฟ์อสส ์(Seljalansfoss) มีความสงู 60 เมตร และน า้ตกอีกแห่งหนึ่ง
คือ สโกการฟ์อสส ์(Skogarfoss) มีความสงู 62  เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของ
น า้ตกที่เป็นธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และหบุเหว  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางต่อสู่หมู่บา้นวิก (Vik) หมู่บา้นเลก็ๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ ที่มี

รายชื่อในการจดัอนัดบัชายหาดที่สวยที่สดุในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บา้นท่ีมีฝนตก
มากที่สดุในไอซแ์ลนด ์ ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีด า ซึ่งเกดิจากการสกึกรอ่นของ
หินลาวา และแนวหินบะซอลต ์ เป็นหินอคันีที่พบไดโ้ดยทั่วไป เกดิจากการเย็นตวัของ
ลาวาอย่างรวดเรว็บนพืน้ผิวโลก 

 
 จากนั้นน าท่านพบกับประสบการณ์ใหม่กับค าเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจาก

ไอซแ์ลนด ์หากท่านยงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียวประสบการณจ์ากธารน า้แข็ง” ดว้ยการขบัรถสโนว์
โมบิลตะลยุไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สงูที่สดุของโลก มี
ความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธารน า้แข็งทัง้หมดในไอซแ์ลนด ์พืน้ท่ีกว่า 595 ตาราง
กิโลเมตร ตะลยุไปในทุ่งน า้แข็งกวา้งอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว
,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั HOTEL LAKI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotellaki.is  
วันที ่6 โจกุลซาร์ลอน – ธารน ้าแข็งแห่งวัทนาโจกุล – น่ังรถ Super Jeep 

ตะลุยธารน ้าแข็ง – เซลฟอสส์ – ล่าแสงเหนือ 
พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.hotellaki.is/
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08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่โจกุลซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แข็ง ท่ีรูจ้กักันเป็น
อย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซแ์ลนด ์VATNAJOKULL 
มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน า้แข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธาร
น า้แข็งที่มากขึน้ ๆ ในทกุ ๆ ปี ปัจจบุนัโจกลุซารล์อนมีพืน้ท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลึกของน า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับการ ชมภูเขาน า้แข็ง 
(ไอซเ์บิรก์) กอ้นโต ๆ เรียงรายโผล่พน้พืน้น า้ในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กิด
สีสนัสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก   

 น าคณะนั่งรถ Super Jeep เพื่อชมบรรยากาศและความสวยงามไปบนธารน า้แข็งสีฟ้า 
ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุ น าท่านออกไปในฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องธาร
น า้แข็ง VATNAJOKULL ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ของหุบเขาน า้แข็ง Sultartungugil, 
Skálafellsjökull และยาวไปถึง  Glacier Valley Kálfafellsdalur ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
ภาพยนตรเ์ช่น Batman Begins และ Life of Walter Mitty และ Game of Thrones  
ตะลยุไปในทุ่งน า้แข็งกวา้งอย่างเต็มอิ่มตลอด 3-4 ชั่วโมง  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัจากนัน้น าคณะเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 หลังอาหารค ่า เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ เมืองสตอรค์เคสริ (Stokkseyri) เป็น

เมืองแห่งแรกที่เริ่มล่าแสงเหนือ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสง
เหนือ 

 
 น าคณะพกั HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

โรงแรมในเขต South Iceland มีขอ้จ ากดัในการรองรบันกัท่องเที่ยว ซึง่มีอยู่เพียงไม่ก่ี
แห่งอาจมีการเปล่ียนแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเที่ยว 

www.hotelselfoss.is 

วันที ่7 เซลฟอสส์ – คีรย์ซูริค - อาบน ้าแร่บลูลากูน - เรคยาวิก  พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่ คีรย์ซูรคิ (Krysuvik) เป็นพืน้ท่ีความรอ้นใตพ้ิภพบนคาบสมทุร หรือมี

อีกชื่อหน่ึงว่า Gunnuhver และน า้พรุอ้นใตท้ะเลสาบ Kleifarvatn แผ่นเปลือกโลกใน
คาบสมทุรเรคยาเนส อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินไหว 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเขา้สู่บ่อน า้แรร่อ้นและสปาที่โด่งดงัระดบัโลก บลลูากนู หรือทะเลสาบสีฟ้า 

สถานท่ีท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพระดบัโลกและโด่งดงัที่สดุของไอซแ์ลนด ์ นกัท่องเที่ยวกว่า 
95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแห่งนี ้เชิญทา่น อาบน า้แรธ่รรมชาติ เพื่อการ
บ ารุงผิวพรรณ         ผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
www.parkinn.com 

วันที ่8 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร ์
06.00 น. เช็คเอา๊ทแ์ลว้คณะออกเดนิทางสู่สนามบนิเคฟลาวกิ  Buffet 
07.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air   
12.30 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพื่อรอต่อเครื่อง  
14.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 

 
 

http://www.parkinn.com/
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วันที ่9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร ์
06.15 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเท่านัน้) 

ข้อมูลเพิม่เติมปรากฏการณแ์สงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เป็นปรากฏการณท์ี่เกดิขึน้ตามธรรมชาตใินเชตบรเิวณขัว้โลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุใ่นเขตอารก์ติก เซอรเ์คิล 

โดยมีประเทศไอซแ์ลนดร์วมอยู่ดว้ย มกัจะพบเห็นไดท้ั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. 
โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยูใ่นระหวา่ง เดือนพฤศจิกายน-เดอืนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี 

ในปี 2019 ทีผ่่านมา เดือนเมษายนยังสามารถเหน็แสงเหนือได้ 
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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 มิ.ย. 2563 

157,000.- 141,000.- 126,000.- 18,000.- 15,000.- -28,000.- 
-23,000.- 

5-13 มิ.ย. 2563 
12-20 มิ.ย. 2563 
19-27 มิ.ย. 2563 

26 มิ.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 
ค่าทวัรร์วม : 

 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่15 มกราคม 2562  
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด ์ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพัก หากวัน
ดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั   

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมารก์ (เชงเกน้) 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
/ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
    –หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของ
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สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์
✓ ส าหรบัสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้

เครื่องไดน้ า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่
เกิน 20 กิโลกรมั / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียก
ค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
 
 

 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์)  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรูจ้ัก
และเชื่อถือได ้ซึ่งจะดูแลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้

 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

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. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบรกิาร
ที่ตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แต่ถา้คา่ใชจ้า่ยสงูกว่าเงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจากนกัท่องเที่ยว
ไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
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 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
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ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

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 คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)  
▪ 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) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 
หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้า หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านได้
เขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

กระเป๋าและสมัภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

 

▪ ส าหรบัสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยัด / 
Economy Class Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึน้เครื่องไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกั
เพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

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

▪ ในบางรายการทัวร ์ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
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▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนใน
เรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 

EUR34_ICELAND AURORA BOREALIS 9 DAYS (Apr-Sep ‘20)_25.12.2019                                                                       
 11/8 
 

 

 

เอกสารในการยืน่วีซา่ของประเทศเดนมารก์  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 - 30 วันท าการ 
(ลกูคา้ทกุท่านตอ้งมาโชวต์วัเพ่ือท าการสแกนลายนิว้มือท่ี VFS เดนมารก์) 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอายุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเกน้ แต่หาไม่เจอ ตอ้งไปคดัส าเนาที่
ส  านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน  
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง , อตัรา

เงินเดือนในปัจจุบัน, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนั้นจะกลับมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา ไม่เกิน 1  เดือน    

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรบัรองบริษัทที่คัดไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัท ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทไม่เกิน 15 วนั ก่อนวนัท่ียื่นค ารอ้งขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่
เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจาก
ธนาคารรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย และท่านที่อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ ์ตอ้งใชบ้ญัชีส่วนตวัยื่นเอกสารดว้ย / ***สถานทูตไม่รบั
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษิัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

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

ไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 


