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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งออสโล (นอร์ เวย์ )

ศุกร์

กรุ งออสโล (นอร์ เวย์ ) –เที่ยวกรุ งออสโล - กรุ งเรคยาวิก (ไอซ์ แลนด์ ) บอร์ กาเนส

เสาร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19)สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่
คอยอํ า นวยความสะดวกในเรื่ อ งสัม ภาระและการเช็ ค อิ น จากนัน้ เชิ ญ รอ ณ ห้ อ งพัก
ผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า
หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่ส ามารถคื นเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ ชําระแล้ ว เพราะทาง
บริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้

ออกเดินทางสูก่ รุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG954
ถึงสนามบินการ์ ดเดอมูน กรุ งออสโล ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและการตรวจของศุลกากร
แล้ ว นําท่านเที่ยวชมกรุ งออสโลผ่านไปชมปราสาท Akurshusงานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่
ในยุคเรอเนสซองส์สร้ างในปี 1648 แล้ วไปชมอุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดง
ถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึง่ เป็ นผลงานประติมากรชื่อ
ดั ง กุ ส ตาฟวิ เ กอแลนด์ แล้ วกลั บ เข้ าสู่ เ ขตใจกลางเมื อง ชมทํ า เนี ย บรั ฐ บาล,
พระบรมมหาราชวัง,อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิเนชัน่ แนลเธียเตอร์ ,
อาคารรัฐสภาและศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร รถโค้ ชนําคณะกลับสูส่ นามบินการ์ ดเดอมูน กรุงออสโล อีกครัง้
ออกเดินทางสูก่ รุ งเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน
(ใช้ เวลาในการบินประมาณ 2.55 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน)
เนื่องจากควันไอนํ ้าที่พวยพุ่งขึ ้นมาจากบ่อนํ ้าร้ อน นอกจากนี ้ยังมีตํานานไวกิ ้งโบราณ ที่มี
หลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี ้มาก่อน
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HAMARหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

บอร์ กาเนส - ล่ องเรื อชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์ แห่ งไอซ์ แลนด์ บอร์ กาเนส

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ท่าเรื อบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West Iceland มีอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรื อชมวาฬ กล่าวกันว่าการชมวาฬในเขตนี ้ท่านอาจโชค
ดีได้ พบกับ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้ องทะเล (Big 5 of the Sea) ในเขตภูมิภาคนี ้เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ ยวที่ จะได้ มีโอกาสใกล้ ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที่ สุด วาฬสีนํา้ เงิน, วาฬ
สเปิ ร์ ม หรื อ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรื อ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรื อ
วาฬออร์ กา ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ (บนเรื อมีชุดกันหนาวให้ ยืมและขอสงวนสิทธิ์ใน
กรณี ท่ ี บ ริ ษั ท เรื อ ยกเลิ ก ให้ บริ ก าร อั น เนื่ องมาจากสภาพภู มิ อ ากาศไม่ เอื อ้
อํานวยการล่ องเรือชมวาฬใช้ เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําคณะเดินทาางสู่เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในนเขต West Icceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตตใน
การถ่ายภาพทิทิวทัศน์ที่มีชื่อเสีสียงมากที่สุดของไอซ์
ข
แลนด์ ในมุ
ใ มมองยอดดเขารู ปกรวยคววํ่ามี
นํ ้าตกและธารนํ ้ารายรอบ เป็ นภาพสัญลักษณ์
ษ ของประเทศศไอซ์แลนด์ ภูเขาลู
เ กนี ้มีความมสูง
ประมาณ 463 เมตร ไม่วา่ จะะมาเที่ยวที่นี่ในช่
น วงไหนก็มีความงดงามตลอ
ว
อดทังปี
้ โดยเฉพพาะ
ในหน้ าหนาวทีที่จะมองเห็นภูเขา
ข Kirkjufellปกกคลุมไปด้ วยหิมะสี
ม ขาว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก ICCELANDAIR HOTEL
H
HAMAARหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกั
วน

บอร์ กาเนสส -เรย์ คอร์ ท - โกลเด้ นเซอร์
น
เคิล - ซิงเควลลีร์ร์ - นํ า้ ตกกูลล์
ฟอสส์ (ไนแแองการ่ าแห่หงไอซ์ แลนด์ด์ ) – นํา้ พุร้อนเกย์
น ซรี ์ – ล่ าแสงเหนื
า
อ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงงแรม
จากนั น้ นํ า ท่ านเดิ น ทางสูสู่ เ มื อ งเรย์ ค อ ล์ ท เพื่ อ ชมบ่ อนํ า้ พุ ร้ อนเดดลดาร์ ตุ ง กู เ ววอร์
(Deildartunguuhver Thermaal Spring) มีอุอณ
ุ หภูมินํ ้าสูงที่สดุ ถึง 97 องศศาเซลเซียสเป็ นนบ่อ
นํ ้าพุร้อนที่ใหญ
ญ่ที่สดุ แล้ วไปชชมความสวยงาามของนํ ้าตกเฮิฮินฟอซซ่า ไอซ์์แลนด์เป็ นประเทศ
ที่มีนํ ้าตกสวยหหลายแห่ง ซึง่ เป็ป็ นนํ ้าตกสาขาหหนึง่ ของนํ ้าตกใใหญ่ที่ก่อกําเนิดจากแหล่งลําธาร
และแม่นํ ้าสายยต่างๆเป็ นระยะะทางกว่า 900เเมตร ของทุ่งลาาวาที่เกิดจากภูเู ขาไฟที่อยู่ภายยใต้
ธารนํ ้าแข็งแลงงโจกุล Langjökkullธารนํ ้าแข็งที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเททศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร
นําท่านเที่ยวชชมความมหัศจรรย์
จ เหนือธรรมมชาติของไอซ์แแลนด์ ในเส้ นทางวงกลมทอง
ท
งคํา
หรื อ Golden Circle
C ทัศนียภาพของทุ
ภ
่งหญ้ าตัดกับทุ่งลาววา มีฝงู แกะ, วัวและม้
ว
าไอซ์แลลนด์
หากิ น อยู่ ต ามมธรรมชาติ ชมมสถานที่ สํ า คั ญ ในประวัติ ศศาสตร์ ข องชาาติ คื อ ซิ ง เควลลลี ร์
(Þingvellir) อุทยานแห่งชาติติ แห่งแรกของไไอซ์ แลนด์ และะมรดกโลกขององค์ การยูเนสสโก
(UNESCO) เป็ป็ นรอยเชื่ อ มร ะหว่า งทวี ป ยูเรเซี
เ ย และทวี ปอเมริ
ป ก าเหนื อ สถานที่ แ ห่งนี
ง ม้ ี
ความสําคัญในนฐานะเป็ นสภภาแห่งแรกของไไอซ์แลนด์ โดยยรัฐสภาได้ ก่อตัตงเมื
้ ่อปี ค.ศ. 930
9
และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ..1789 ซิงเควลลลีร์ (Þingvelliir) ตั ้งอยู่ตรงรออยแยกของหุบบเขา
กับทะเลสาบ Þingvallavatnnซึ่งเป็ นทะเลสาาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ใใกล้
กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reeykjanes) และะภูเขาไฟเฮนกิลล์
ล (Hengill) เป็
เ นจุดกําเนิดด้ าน
ประวัติศาสตร์ร์ และด้ านธรณีวิวิทยาเพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลืลื่อนของโลก เป็ป็ นระยะทางหลลาย
หมื่นกิโลเมตร แล้ วไปชมนํ ้าพุพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) นํ ้าพุพุร้อน หรื อ เกย์ซีซีร์ ซึง่ เป็ นที่มาขของ
คําว่า กีย์เซอร์ร์ geyser ที่ใช้ กนั ทัว่ โลก นํ ้าพุร้อนที่นี่พวยพพุ่งขึ ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 77-10
นาที ไอซ์แลนดด์เหมือนพระเจ้จ้ าบรรจงสร้ างขึขึ ้นมาอย่างประณีต พลังงานนที่อยู่ใต้ หินเปลืลือก
โลก ขับเคลื่อนนออกมาเป็ นนํนํ ้าพุ
้ ร้อน ช่วยใหห้ อากาศอบอุ่นนเย็นสบาย แลละรัฐบาลได้ แปปลง
ความร้ อนให้ เป็ นพลังงานไฟฟฟ้าส่งใช้ ทวั่ ประะเทศ
หลังจากนั ้นไปชมนํ ้าตกกูลล์ฟอสส์
ฟ (Gullfosss) หรื อไนแองกการ่าแห่งไอซ์แลนด์
ล ถือเป็ นนําตก
้า
ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ
ง ง่ ของประเทศและยังจัดว่าเป็ น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัจดั ให้ อยูใ่ นเส้ นทาง
ท
“วงกลมทองคํา”
า ที่เมื่อผู้มาเยืยือนไอซ์แลนด์ต้ต้องมาท่องเที่ยยว ชื่อนํ ้าตกแห่ง Gullfossมาจจาก
คําว่า Gull ที่แแปลว่า ทองคํา และ Foss ที่แปลว่
แ า นํ ้าตก เมืมื่อรวมกันหมาายถึง นํ ้าตกทองงคํา
ถือเป็ นหนึง่ ในความมหัศจรรยย์ทางธรรมชาติติระดับโลก ที่เกิดจากการละลลายของธารนํ ้าแข็ง
และลดระดับลลงในโตรกเขาเบืบื ้องล่างที่ความมสูงกว่า 30 เมมตร จากนั ้นนําคณะเดินทางเข้ข้ าสู่
ที่พกั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

**Aurora Huunting Outside Resort***ด้ วยข้ อจํากัดด้
ด วยมีแสงไฟฟภายในเมืองมมาก
ดังนันเราจะนํ
้
นําท่านออกไปปนอกเมืองสู่เมืองสตอร์ คเสย์ริ (Stokkseyyri) เป็ นเมืองแแห่ง
แรกที่เริ่ มล่าแสงเหนื
แ
อ และเเป็ นจุดยอดนิยมอี
ย กแห่งหนึงงในการล่
่
าแสงงเหนือ
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311 ธ.ค.62
077.00 น.
088.00 น.

122.00 น.
บ่าย
า

199.00 น.

1 ม.ค.63
077.00 น.
088.00 น.

122.00 น.
บ่าย
า

นําคณะพัก HO
OTEL SELFO
OSSหรื อเทียบเทท่าในระดับเดียวกั
ย น
โรงแรมในเขต South Icelannd มีข้อจํากัดในการรองรั
ใ
บนักั ท่องเที่ยว ซึง่ มีอยู่เพียงไม่กี่แแห่ง
อาจมีการเปลียยนแปลงจากไป
่
ปจากโปรแกรมการท่องเที่ยว

wwww.hotelselfosss.is

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงงแรม
นําท่านท่องเที่ยวเส้ นทางแสนนสวย South Shore
S
ประเทศไอซ์แลนด์มีชืช่ือเสียงในเรื่ องขของ
การค้ นพบพลังั งานความร้ อนนใต้ พิภพ ซึง่ เป็ปนพลังงานที่ถกูกนํามาใช้ ทดแททนเชื ้อเพลิง ทําาให้
ประเทศแห่งนนี ้้ได้ รับการยกย่ย่องให้ เป็ นเมื องที
ง ่ไร้ มลพิษ นออกจากนี ้พลังงานดั
ง งกล่าวยังงถูก
นํามาใช้ ในด้ านสาธารณูปโภภคอีกด้ วยทัศนียภาพสองข้ าางทางเว้ นระยะะไปด้ วย ฟาร์ มมปศุ
สัตว์ มีภูเขาไฟฟ Eyjafjallajokullเด่นตระหง่านเป็
า นฉากหลัง และเป็ นภูเขาาไฟที่ยงั มีการปปะทุ
อยู่ตลอดเวลา ในอดีตการระเเบิดในปี 2010 ของภูเขาไฟแหห่งนี ้ก่อนให้ เกิดการปิ
ด
ดน่านฟ้าาทัว่
ทวีปยุโรปเป็ นรระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรูรปกับนํ ้าตกเซลลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfooss)
มีความสูง 60 เมตร และนํ ้าตตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ ฟออสส์ (Skogarfooss) มีความสูง 62
เมตร ประทับใจกับความสวยยงามของนํ ้าตกกที่เป็ นธรรมชาติติ โอบล้ อมไปด้ด้ วยทุ่งลาวา, โตตรก
ผา และหุบเหวว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร
จากนั ้นนําท่านนพบกับประสบบการณ์ใหม่กบคํ
บั าเปรี ยบเปรยยที่ว่า “อย่าเพิ่งงไปจากไอซ์แลลนด์
หากท่านยังไม่ไได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกธารนํ ้าแข็ง” ด้ วยการขับรถสโโนว์โมบิลตะลุยยไป
ในทุ่งนํ ้าแข็ง M
Mýrdalsjökull Glacier
G
บนดินแดนที่อยูส่ งู ที่สุสดของโลก มีความกว้
ว
างใหญ่เป็ น
อันดับ 4 ของธธารนํ ้าแข็งทังหม
้ มดในไอซ์แลนดด์ พื ้นที่กว่า 595 ตารางกิโลเมมตร ตะลุยไปในนทุ่ง
นํา้ แข็งกว้ างอย่างเต็มอิ่มตลลอด 1 ชั่วโมง (ชุ ดกันความมหนาว,หมวกกกันน็ อก, ถุงมื อ,
รองเท้ าบู๊ ท มี ใ ห้ บริ กา ร) จากนั น้ เดิดิ น ทางสู่ เ มื อ งเคิ ร์ กยู แ บยยาร์ กเลาสเททอร์
KIRKJUBAEJJARKLAUSTUURระหว่างทางชชมมวลลาวาขนนาดใหญ่เป็ นแแนวกว้ างที่เกิดกการ
เย็นลงอย่างช้ า ๆ ทําให้ เกิดแนวแตกเป็
แ
นเสาเหลี่ยม เป็ นปปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนนน่
ั า
ทึง่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก HO
OTEL LAKI หรืื อเทียบเท่าในนระดับเดียวกัน

Buffet

เซลฟอสส์ - South Shore- นํา้ ตกกสโกการ์ ฟอสส์
อ -ขับสโนนว์ โมบิลตะลุย
ธารนํา้ แข็ง -เคิร์กยูแบยยาร์ กเลาสเททอร์

ถํา้ คริสตัล - โจกุลซาร์ ลอนล ธารนํา้ แข็งแห่ งวัทนาโจกุ
ท
ล - ชมไอซ์ เบิร์ก เคิร์กยูแบยาาร์ กเลาสเทออร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงงแรม
นําท่านชมถํ ้าคคริ สตัล (Crystaal Cave) เป็ นถํ
น ้าในทะเลสาบบแช่แข็งที่เกิดจากธารนํ
จ
้าแข็ง สวี
นาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokkull Glacier) โดยถํ า้ แห่งนี ม้ ี ปากถํา้ ที่เปนปล่
ป็ องนํา้ แข็งงสูง
ประมาณ 22 ฟุฟต แต่เนื่องจากกสภาพอุณหภูมิมที่คอ่ นข้ างมีกการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบขของ
ถํ า้ นํ า้ แข็ง จึง ไม่
ไ ค่ อยแน่ นอนน และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยูู่ต ลอดเวลากาารเข้ า ไปชมคววาม
งดงามของถํ ้านนํ ้าแข็ง จึงสามารถทําได้ แค่ในช่
น วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถํ ้าแหห่งนี ้
ก็ คื อ ผนัง นํ า้ แข็
แ ง คื อก้ อนนํ าแข็
า้ งสี ฟ้ าอ่อนเหมื อนกับ ก้ อนนคริ ส ตัล ที่ ส ามารถมองเห็
า
นนได้
ภายใต้ ผนังถํา้า ให้ ความรู้ สึกเหมื
เ อนเราท่องไปในดินแดนพิพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริ งงใน
โลกนี ้แล้ วเดินททางกลับสูเ่ มืองเคิ
ง ร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์
ก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารร
นําคณะออกเดิ นทางสู่โจกุลซาร์
ล ลอน (Jökkulsárlón) ทะเเลสาบธารนํ า้ แข็
แ ง ที่ ร้ ู จักกันเเป็ น
อย่างดีว่าเป็ นททะเลสาบธารนนํ ้าแข็งที่ใหญ่ทีท่ีสดุ ในประเทศศไอซ์แลนด์ VAATNAJOKULL มี
ขนาด 8,300 ตารางกิ
ต
โลเมตตร เท่ากับธารนนํา้ แข็งทั ้งหมดดในทวีปยุโรปรรวมกัน และขนนาด
ความหนามากกที่สดุ หนาประะมาณ 1,000 เมตร
เ เกิดจากกการละลายของงธารนํ ้าแข็งที่มมาก
ขึ ้น ๆ ในทุก ๆ ปี ปั จจุบนั โจกุกุลซาร์ ลอนมีพื ้นที
้น ่กว้ างถึง 188 ตารางกิโลเมตร โดยมีความมลึก
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อังคาร

Local

Local
www.hotellaki
w
.is

พุธ

Buffet

Local
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19.00 น.

2 ม.ค.63
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.

3 ม.ค.63
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

4 ม.ค.63
05.30 น.
07.50 น.
11.30 น.
13.30น.

5 ม.ค.63

ของนํ ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับการ ชมภูเขานํ ้าแข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้ อนโต ๆ
เรี ยงรายโผล่พ้นพื ้นนํ ้าในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้ เกิดสีสนั สวยงามที่มีอยู่เพียง
ไม่กี่แห่งในโลก
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก HOTEL LAKI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เคิร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดาํ - เรคยาวิก

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู่หมู่บ้านวิก (Vik)หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัด
อันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็ นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สดุ ในไอซ์แลนด์
ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีดํา ซึ่งเกิดจากการสึกกร่ อนของหินลาวา และแนวหินบะ
ซอลต์ เป็ นหิ น อัค นี ที่ พ บได้ โ ดยทั่ว ไป เกิ ด จากการเย็ น ตัว ของลาวาอย่ า งรวดเร็ ว บน
พื ้นผิวโลกระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีดํา ซึง่ เกิดจากการสึกกร่ อนของหินลาวา และแนว
หินบะซอลต์ เป็ นหินอัคนีที่พบได้ โดยทัว่ ไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็ วบน
พื ้นผิวโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองเรคยาวิก
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก RADISSON BLU SAGA REYKJAVIKหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบนํา้ แร่ บลูลากูน

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเที่ ยวชมสู่กรุ งเรคยาวิก ชมโบสถ์ ฮัลล์ กรี มสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ ทาง
ศาสนาคริ สต์ที่สงู ที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สงู อีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ ้นไปด้ านบนจะ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุ งเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี ้มี ความสําคัญในฐานะที่เป็ นศาสน
สถาน เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ มี เ อกลัก ษณ์ ส ถาปนิ ก กุ ด โยน (GuðjónSamúelsson) เป็ น
ผู้ออกแบบสถาปั ตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้ าง 38 ปี คือตังแต่
้ ปีเริ่ ม
สร้ างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้ วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ในประวัติศาสตร์ คือ
Hofdi House บ้ านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้ เป็ นที่รับรองและจัด
เลี ้ยงผู้นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าสูบ่ อ่ นํ ้าแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลกบลูลากูน หรื อทะเลสาบสีฟ้า สถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สดุ ของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่าง
ไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี ้ เชิญท่าน อาบนํ ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อการบํารุง
ผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้ จริง
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTELหรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ

เช็คเอ๊ าท์ แล้ วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก(บริการอาหารเช้ าแบบกล่ อง)
ออกเดินทางสูก่ รุ งออสโล โดยสายการบิน Iceland Air
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินกรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพื่อรอต่อเครื่ อง
ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

Local
www.hotellaki.is

พฤหัสบดี
Buffet

Local
(140 ก.ม.)
Local
www.radissonblu.com

ศุกร์

Buffet

Thai

Local
www.parkinn.com

เสาร์

Breakfast Box

อาทิตย์

06.20 น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
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ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

ข้ อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์ แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS)

เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัวโลกเหนื
้
อในกลุม่ ประเทศที่อยุใ่ นเขตอาร์ กติก เซอร์ เคิล
โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยูด่ ้ วย มักจะพบเห็นได้ ทวั่ ไปเนื่องจากเป็ นแสงที่มาจากชันบรรยากาศเหนื
้
อพื ้นโลกไปราว100-300 ก.ม.
โดยจะเห็นได้ ชดั เจนในช่วงเวลาฟ้าเปิ ด และอยูใ่ นระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

Tour Fare
Adults

PERIOD
27 ธ.ค. 2562–5ม.ค. 63
ค่าทัวร์ รวม :













ค่าทัวร์ ไม่รวม :

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL USED

SGL
SUPP

159,000.- 144,000.- 128,000.- 21,000.- 17,000.-

NO TKT
ADL / CHD

-29,000.-22,000.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 18กรกฎาคม 2562
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่าน
จองห้ อ งพัก แบบ 3 เตี ย ง (Triple) บางโรงแรมอาจจัด เป็ นเตี ย งเสริ ม แทน, โรงแรมหลายแห่ ง ในสแกนดิ เ นเวี ย
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมี
การจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดนมาร์ ก (เชงเก้ น)
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวัย วะ/สายตาหรื อทุพ พลภาพถาวรสิ น้ เชิ ง จากอุบัติ เ หตุ สํ า หรั บ ผู้เ อาประกัน ภัย อายุ 16-75 ปี จํ า นวนเงิ น เอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารั กษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารั กษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
สําหรั บสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรั ม และสามารถถือสัมภาระขึน้
เครื่ องได้ นํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20
กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวาง
นํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้






ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สง่ั พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์ จะเดินทาง กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมั ดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่ งท่ าน
ภายใน 3 วันนั บจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.

เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้
ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชําระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้ จา่ ยจริ ง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นํามาหักจากเงิน
ค่าบริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จา่ ยสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั ้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จา่ ยที่จําเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นํามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธรุ กิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตั ้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่ สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่ นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์
100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู้
พัก 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ท่าน
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 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะ
ทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ า้ ซึ่งขึน้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ล ะห้ องอาจมี ลักษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ ปิ ดทําการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าว
ได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่
ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียด
สถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
กระเป๋ าและสัมภาระ (Luggage &Carry on Baggage)
 สําหรั บสายการบินไทย อนุญ าตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง นํา้ หนักไม่ เกิ น 20 กิโลกรั ม(สําหรั บ ผู้โดยสารชัน้ ประหยัด /
Economy Class Passenger) และสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ นํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมการเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่ม
เป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง 45
เซนติเมตร (18 นิ ้ว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x สูง 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่ามาตรฐานได้
ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจนในเรื่ อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ อง
ให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ ก ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 - 30 วันทําการ
(ลูกค้ าทุกท่านต้ องมาโชว์ตวั เพื่อทําการสแกนลายนิ ้วมือที่ VFS เดนมาร์ ก)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่ น ต้ องนํ าไปแสดงด้ วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า*กรณี เคยมี วีซ่าเชงเก้ น แต่หาไม่เจอ ต้ องไปคัดสําเนาที่
สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
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 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 รู ป พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้
2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติบตั ร ใน
กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรั บรองการทํ างานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ ท่านทํ างานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา ไม่เกิน 1 เดือน
 กรณี ที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันที่ยื่นคําร้ องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออก
ของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน
เมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองจากธนาคารรับรอง
ค่าใช้ จ่า ยในครอบครั วด้ ว ย และท่า นที่ อายุเกิ น 15 ปี บริ บูร ณ์ ต้ องใช้ บัญชี ส่วนตัวยื่ นเอกสารด้ วย / ***สถานทูต ไม่รั บบัญ ชี ก ระแส
รายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรั บผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่น
เรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ ตาม อาจจะถูกระงับ มิ ให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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