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วันแรก

21.00 น.
หมายเหตุ

วันที่สอง
00.20 น.
06.50 น.

11.00 น.
12.00 น.
13.25 น.
15.15 น.

19.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์ เวย์ )

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย
เจ้ า หน้ า ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็ คอิ น จากนัน้ เชิ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า
หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์
ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทาง
บริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้

กรุงออสโล (นอร์ เวย์ ) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์ แลนด์ ) บอร์ กาเนส

ออกเดินทางสูก่ รุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG954
ถึงสนามบินการ์ ดเดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและการตรวจของศุลกากร
แล้ ว นาท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอัน
เก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้ างในปี 1648 แล้ วไปชมอุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่
แสดงถึงความเป็ นอยูส่ ภาพชีวิต และการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึง่ เป็ นผลงานประติมา
กรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสูเ่ ขตใจกลางเมือง ชมทาเนียบรัฐบาล,
พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่ แนลเธียเตอร์ ,
อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร รถโค้ ชนาคณะกลับสูส่ นามบินการ์ ดเดอมูน กรุงออสโล อีกครัง้
ออกเดินทางสูก่ รุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
(ใช้ เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน)
เนื่องจากควันไอน ้าที่พวยพุง่ ขึ ้นมาจากบ่อน ้าร้ อน นอกจากนี ้ยังมีตานานไวกิ ้งโบราณ ที่มี
หลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี ้มาก่อน จากนัน้ นาคณะออกเดินทางต่อสู่
เมืองบอร์ กาเนส (Borgarnes) ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างฝั่ งตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ส่ ี
08.00 น.
09.00 น.

บอร์ กาเนส - ล่ องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์ แห่ งไอซ์ แลนด์ บอร์ กาเนส

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูท่ า่ เรื อบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส ในเขต West Iceland มีอีกหนึง่
กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรื อชมวาฬ กล่าวกันว่าการชมวาฬในเขตนี ้ท่านอาจโชค
ดีได้ พบกับ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้ องทะเล (Big 5 of the Sea) ในเขตภูมิภาคนี ้เป็ นที่นยิ มของ
นักท่องเที่ยวที่จะได้ มีโอกาสใกล้ ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที่สดุ วาฬสีน ้าเงิน, วาฬ
สเปิ ร์ ม หรื อ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรื อ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรื อ
วาฬออร์ กา ที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ ยมื และขอสงวนสิทธิ์ใน
กรณีท่ บี ริษัทเรือยกเลิกให้ บริการ
อันเนื่องมาจากสภาพภูมอิ ากาศไม่ เอือ้
อานวยการล่ องเรือชมวาฬใช้ เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสูเ่ คิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตใน
การถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารู ปกรวยคว่ามี
น ้าตกและธารน ้ารายรอบ เป็ นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภูเขาลูกนี ้มีความสูง
ประมาณ 463 เมตร ไม่วา่ จะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทังปี
้ โดยเฉพาะ
ในหน้ าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้ วยหิมะสีขาว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HAMAR หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

บอร์ กาเนส - โกลเด้ นเซอร์ เคิล - ซิงเควลลีร์ - นา้ ตกกูลล์ ฟอสส์ (ไนแอง
การ่ าแห่ งไอซ์ แลนด์ ) - นา้ พุร้อนเกย์ ซีร์ - เซลฟอสส์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้ นทางวงกลมทองคา
หรื อ Golden Circle ทัศนียภาพของทุง่ หญ้ าตัดกับทุ่งลาวา มีฝงู แกะ, วัวและม้ าไอซ์แลนด์
หากิ น อยู่ต ามธรรมชาติ ชมสถานที่ ส าคัญ ในประวัติ ศ าสตร์ ข องชาติ คื อ ซิ ง เควลลี ร์
(Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์ การยูเนสโก
(UNESCO) เป็ นรอยเชื่ อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริ กาเหนือ สถานที่แ ห่งนี ม้ ี
ความสาคัญในฐานะเป็ นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ ก่อตังเมื
้ ่อปี ค.ศ. 930
และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ.1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตังอยู
้ ่ตรงรอยแยกของหุบเขา
กับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ใกล้
กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็ นจุดกาเนิดด้ าน
ประวัติศาสตร์ และด้ านธรณีวิทยาเพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เป็ นระยะทางหลาย
หมื่นกิโลเมตร แล้ วไปชมน ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุร้อน หรื อ เกย์ซีร์ ซึง่ เป็ นที่มาของ
คาว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้ กันทัว่ โลก น ้าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10
นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้ าบรรจงสร้ างขึ ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้ หินเปลือก
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ห้า
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

โลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นน ้าพุร้อน ช่วยให้ อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้ แปลง
ความร้ อนให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้ าส่งใช้ ทวั่ ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไปชมน ้าตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรื อไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นน ้าตกทีม่ ีชื่อเสียง
แห่งหนึง่ ของประเทศและยังจัดว่าเป็ น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั ให้ อยูใ่ นเส้ นทาง “วงกลม
ทองคา” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน ้าตกแห่ง Gullfoss มาจากคาว่า
Gull ที่แปลว่า ทองคา และ Foss ที่แปลว่า น ้าตก เมื่อรวมกันหมายถึง น ้าตกทองคา ถือ
เป็ นหนึง่ ในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็ง
และลดระดับลงในโตรกเขาเบื ้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร จากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าสู่
ที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL SELFOSS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึง่ มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่ง
อาจมีการเปลีย่ นแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเที่ยว

เซลฟอสส์ - South Shore - นา้ ตกสโกการ์ ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - ขับสโนว์
โมบิลตะลุยธารนา้ แข็ง - เคิร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านท่องเที่ยวเส้ นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่ องของ
การค้ นพบพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ ซึ่งเป็ นพลังงานที่ถกู นามาใช้ ทดแทนเชื ้อเพลิง ทาให้
ประเทศแห่งนี ้ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมืองที่ไร้ มลพิษ นอกจากนี ้พลังงานดังกล่าวยังถูก
นามาใช้ ในด้ านสาธารณูปโภคอีกด้ วยทัศนียภาพสองข้ างทางเว้ นระยะไปด้ วย ฟาร์ มปศุ
สัตว์ มีภเู ขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็ นฉากหลัง และเป็ นภูเขาไฟที่ยงั มีการปะทุ
อยูต่ ลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในปี 2010 ของภูเขาไฟแห่งนี ้ก่อนให้ เกิดการปิ ดน่านฟ้ าทัว่
ทวีปยุโรปเป็ นระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถ่ายรู ปกับน ้าตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss)
มีความสูง 60 เมตร และน ้าตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62
เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน ้าตกที่เป็ นธรรมชาติ โอบล้ อมไปด้ วยทุ่งลาวา, โตรก
ผา และหุบ เหว จากนัน้ ออกเดิ น ทางต่ อ สู่ห มู่บ้ า นวิ ก (Vik) หมู่บ้ า นเล็ ก ๆ ทางใต้ ข อง
ไอซ์แลนด์ ทีม่ ีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สดุ ในโลกเมื่อปี 1991 เป็ นหมูบ่ ้ านที่มี
ฝนตกมากที่สดุ ในไอซ์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านพบกับประสบการณ์ใหม่กบั คาเปรี ยบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์
หากท่านยังไม่ได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน ้าแข็ง” ด้ วยการขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไป
ในทุง่ น ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยูส่ งู ที่สดุ ของโลก มีความกว้ างใหญ่เป็ น
อันดับ 4 ของธารน ้าแข็งทังหมดในไอซ์
้
แลนด์ พื ้นที่กว่า 595 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่ง
น ้าแข็งกว้ างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็ อก, ถุงมือ ,

Local

Local
www.hotelselfoss.is

Buffet

Local
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19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

รองเท้ าบู๊ท มีให้ บริการ)
จากนันเดิ
้ นทางสู่เมืองเคิร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์ KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ระหว่าง
ทางชมมวลลาวาขนาดใหญ่ เป็ นแนวกว้ างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้ า ๆ ทาให้ เกิดแนวแตก
เป็ นเสาเหลีย่ ม เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั น่าทึง่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL LAKI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โจกุลซาร์ ลอน - ธารนา้ แข็งแห่ งวัทนาโจกุล - ชมไอซ์ เบิร์ก - ถา้ คริสตัล เคิร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่โจกุลซาร์ ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนา้ แข็ง ที่ร้ ู จักกันเป็ น
อย่างดีว่าเป็ นทะเลสาบธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มี
ขนาด 8,300 ตารางกิ โลเมตร เท่ากับธารนา้ แข็งทังหมดในทวี
้
ปยุโรปรวมกัน และขนาด
ความหนามากที่สดุ หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งที่ม าก
ขึ ้น ๆ ในทุก ๆ ปี ปั จจุบนั โจกุลซาร์ ลอนมีพื ้นที่กว้ างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึก
ของน ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับการ ชมภูเขาน ้าแข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้ อนโต ๆ
เรี ยงรายโผล่พ้นพื ้นน ้าในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้ เกิดสีสนั สวยงามที่มีอยู่เพียง
ไม่กี่แห่งในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมถ ้าคริ สตัล (Crystal Cave) เป็ นถ ้าในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน ้าแข็ง สวี
นาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถา้ แห่งนีม้ ีปากถา้ ที่เป็ นปล่องน ้าแข็งสูง
ประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่คอ่ นข้ างมีการเปลีย่ นแปลงบ่อย รูปแบบของ
ถา้ นา้ แข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้ าไปชมความ
งดงามของถ ้าน ้าแข็ง จึงสามารถทาได้ แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ ้าแห่งนี ้
ก็ คือ ผนัง นา้ แข็งคื อก้ อ นนา้ แข็ง สีฟ้าอ่อ นเหมื อนกับก้ อ นคริ สตัล ที่สามารถมองเห็นได้
ภายใต้ ผนังถ ้า ให้ ความรู้ สกึ เหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริ งใน
โลกนี ้ (ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ากว่า 10 ปี ในการเข้ าชมถ ้าคริ สตัล เนื่องจากเป็ นข้ อกาหนด
ในการเข้ าชมของถ ้าคริ สตัล) แล้ วเดินทางกลับสูเ่ มืองเคิร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL LAKI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
www.hotellaki.is

Buffet

Local

Local
www.hotellaki.is
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วันที่เจ็ด

เคิร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์ - หาดทรายสีดา - เรคยาวิก

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูก่ รุงเรคยาวิก ระหว่างทางแวะชมหาดทรายสีดา ซึง่ เกิดจากการสึกกร่อน
ของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็ นหินอัคนีที่พบได้ โดยทัว่ ไป เกิดจากการเย็นตัวของ
ลาวาอย่างรวดเร็ วบนพื ้นผิวโลก

Buffet

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเรคยาวิก (หรื ออ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน ้าที่พวยพุง่ ขึ ้นมาจาก
บ่อน ้าร้ อน นอกจากนี ้ยังมีตานานไวกิ ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน
แถบนี ้มาก่อน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก FOSSHOTEL REYKJAVIK หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local

08.00 น.
09.00 น.

19.00 น.

วันที่แปด
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก - อาบนา้ แร่ บลูลากูน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมสูก่ รุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮลั ล์กรี มสคิร์คยา (Hallgrí mskirkja) โบสถ์ทาง
ศาสนาคริ สต์ที่สงู ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สงู อีกจุดหนึง่ ของเมืองที่เมื่อขึ ้นไปด้ านบนจะ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี ้มีความสาคัญในฐานะทีเ่ ป็ นศาสน
สถาน เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มเี อกลักษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็ น
ผู้ออกแบบสถาปั ตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้ าง 38 ปี คือตังแต่
้ ปีเริ่ ม
สร้ างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้ วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึง่ สถานที่ในประวัติศาสตร์ คอื
Hofdi House บ้ านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้ เป็ นที่รับรองและจัด
เลี ้ยงผู้นา 2 ประเทศมหาอานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าสูบ่ อ่ น ้าแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก บลูลากูน หรื อทะเลสาบสีฟ้า สถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สดุ ของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่าง
ไม่พลาดกับการมาเยือนสถานทีแ่ ห่งนี ้ เชิญท่าน อาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อการบารุง
ผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้ จริ ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

Thai
www.islandshotel.is
Buffet

Chinese

Local
www.parkinn.com
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วันที่เก้ า

สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่สิบ

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

05.30 น.
07.50 น.
11.20 น.
13.30 น.

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

Breakfast Box

06.20 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

ข้ อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์ แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS)

เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติในเชตบริ เวณขัวโลกเหนื
้
อในกลุม่ ประเทศที่อยุใ่ นเขตอาร์ กติก เซอร์ เคิล
โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยูด่ ้ วย มักจะพบเห็นได้ ทวั่ ไปเนื่องจากเป็ นแสงที่มาจากชันบรรยากาศเหนื
้
อพื ้นโลกไปราว 100-300 ก.ม.
โดยจะเห็นได้ ชดั เจนในช่วงเวลาฟ้ าเปิ ด และอยูใ่ นระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL USED

SGL
SUPP

1-10 ธันวาคม 2561

157,000.-

142,000.- 126,000.-

25,000.-

20,000.-

4-13 ธันวาคม 2561

163,000.-

147,000.- 131,000.-

25,000.-

20,000.-

25 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62

169,000.-

153,000.- 136,000.-

25,000.-

20,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

NO TKT
ADL / CHD
-22,000.-17,000.-29,000.-22,000.-32,000.-24,000.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง
ห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขต
แลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่ จะไม่มีเครื่ องปรั บอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่า วมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดนมาร์ ก (เชงเก้ น)
ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่ องได้
น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ
โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่านรู้ จกั และ
เชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนั บจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะ
เป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้
ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
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การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของ
ตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ น
การยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจาก
ทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการ
กระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์
100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
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ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง 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 / สาหรับพัก 2 ท่าน
ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาหรับผู้
พัก 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะ
ทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ
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 นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่
ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียด
สถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
กระเป๋ าและสัมภาระ (Luggage & Carry on Baggage)
สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง นา้ หนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรั ม (สาหรั บผู้โดยสารชัน้ ประหยัด /
Economy Class Passenger) และสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่ม
เป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้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)
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ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน 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 และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ อง
ให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ ก ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 - 30 วันทาการ
(ลูกค้ าทุกท่านต้ องมาโชว์ตวั เพื่อทาการสแกนลายนิ ้วมือที่ VFS เดนมาร์ ก)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้ น แต่หาไม่เจอ ต้ องไปคัด สาเนาที่
สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้
2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติบตั ร ใน
กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรั บรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดิ นทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนดลา ไม่เกิน 1 เดือน
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันที่ยื่นคาร้ อง
ขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มี การเข้ าออกของเงิ นสม่า เสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อ ให้ เห็น ว่ามีฐ านะการเงิ น เพียงพอที่จ ะ
ครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวี
ซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจากธนาคารรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย และท่านที่อายุเกิน 15 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องใช้ บญ
ั ชีสว่ นตัวยื่นเอกสาร
ด้ วย / ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
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 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่น
เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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