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กรุงเทพฯ

พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D (16-19) สายการบินไทย
เจา หน า ที่ ค อยอํ า นวยความสะดวกในเรื่อ งสั ม ภาระและการเช็ ค อิ น จากนั้ นเชิ ญรอ ณ
หองพักผูโดยสารขาออก
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช,
จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา
หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวรมีสิทธิ์
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมส ามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทาง
บริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากใน
รายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได

กรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอรเวย) - กรุงเรคยาวิก (ไอซแลนด) –
บอรกาเนส

ออกเดินทางสู กรุงออสโล ประเทศนอรเวย โดยเทีย่ วบินที่ TG954
ถึง สนามบินการเดอรมูน กรุงออสโล ผานการตรวจคนเขาเมืองและการตรวจของศุลกากร
แล ว รถโค ชรอรั บ ท า นเดิ น ทางสู ตั ว เมื อ ง นํ า ท า นเที่ ย วชมกรุง ออสโล ผ า นชมปราสาท
Akurshusงานสถาป ต ยกรรมอั น เก า แก ใ นยุ ค เรอเนสซองส ส ร า งในป 1648 แล ว ไปชม
อุทยานฟร็อกเนอร ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสู
ของมนุษยชาติ ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟวิเกอแลนด แลวกลับเขาสูเขตใจ
กลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตยกรรมเกาแกอายุกวา
100 ป อาทิ เนชั่ น แนลเธี ย เตอร , อาคารรั ฐ สภา และศาลาเทศบาลเมื อ งเก า ซึ่ ง เป น
สัญลักษณของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางกลับสูสนามบินการเดอรมูน
ออกเดินทางสู กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซแลนด โดยสายการบินไอซแลนดแอร
(ใชเวลาในการบินประมาณ 2.40 ชั่วโมง)
ถึง สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อาวแหงควัน)
เนื่องจากควันไอน้ําที่พวยพุงขึ้นมาจากบอน้ํารอน นอกจากนี้ยังมีตํานานไวกิ้งโบราณ ที่มี
หลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มากอน จากนั้นนําคณะออกเดินทางสูเมือง
บอรกาเนส (Borgarnes) ซึ่งตั้งอยูทางฝงตะวันตกของประเทศไอซแลนด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HAMARหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

บอรกาเนส - ลองเรือชมวาฬ - เคิรคจูเฟล สัญลักษณแหงไอซแลนด บอรกาเนส

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะเดินทางสูทาเรือบนคาบสมุทรสแนเฟลลสเนส ในเขต West Iceland สนุกกับ
กิจกรรมที่ไมควรพลาดคือ การลองเรือชมวาฬ กลาวกันวาการชมวาฬในเขตนี้ทานอาจโชค
ดีไดพบกับ 5 ผูยิ่งใหญแหงทองทะเล (Big 5 of the Sea) ในเขตภูมิภาคนี้เปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวที่จะไดมีโอกาสใกลชิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที่สุด วาฬสีน้ําเงิน, วาฬ
สเปรม หรือ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค, วาฬหลังคอม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ
วาฬออรกา ที่อาศัยอยูตามธรรมชาติ (บนเรือมีชุดกันหนาวใหยืมและขอสงวนสิทธิ์ในกรณี
ที่บริษัทเรือยกเลิกใหบริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวยการลองเรือชม
วาฬใชเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสูเคิรคจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตใน
การถายภาพทิวทัศนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซแลนด ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ํามี
น้ําตกและธารน้ํารายรอบ เปนภาพสัญลักษณของประเทศไอซแลนด ภูเขาลูกนี้มีความสูง
ประมาณ 463 เมตร ไมวาจะมาเที่ยวที่นี่ในชวงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งป โดยเฉพาะ
ในหนาหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดวยหิมะสีขาวโพลน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HAMARหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

บอรกาเนส - โกลเดนเซอรเคิล - ซิงเควลลีร - น้ําตกกูลลฟอสส (ไนแอง
การาแหงไอซแลนด) - น้ําพุรอนเกยซีร - เซลฟอสส

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานเที่ยวชมความมหัศจรรยเหนือธรรมชาติของไอซแลนด ในเสนทางวงกลมทองคํา
หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุงหญาตัดกับทุงลาวา มีฝูงแกะ, วัวและมาไอซแลนด
หากิ น อยู ต ามธรรมชาติ ชมสถานที่ สํ า คั ญ ในประวั ติ ศ าสตร ข องชาติ คื อ ซิ ง เควลลี ร
(Þingvellir) อุทยานแหงชาติแหงแรกของไอซแลนด และมรดกโลกขององคการยูเนสโก
(UNESCO) เป น รอยเชื่ อ มระหว า งทวี ป ยู เ รเซี ย และทวี ป อเมริ ก าเหนื อ สถานที่ แ ห ง นี้ มี
ความสําคัญในฐานะเปนสภาแหงแรกของไอซแลนด โดยรัฐสภาไดกอตั้งเมื่อป ค.ศ. 930
และตอเนื่องมาจนถึงปค.ศ.1789 ซิงเควลลีร (Þingvellir) ตั้งอยูตรงรอยแยกของหุบเขากับ
ทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเปนทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดในไอซแลนด ใกลกับ
คาบสมุท รเรกยาเนส (Reykjanes) และภู เ ขาไฟเฮนกิ ล ล (Hengill) เป นจุ ด กํ า เนิ ด ดา น
ประวัติศาสตรและดานธรณีวิทยาเพราะเปนจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เปนระยะทางหลาย
หมื่นกิโลเมตร แลวไปชมน้ําพุรอนธรรมชาติ (Geysir) น้ําพุรอน หรือ เกยซีร ซึ่งเปนที่มาของ
คําวา กียเซอร geyser ที่ใชกันทั่วโลก น้ําพุรอนที่นี่พวยพุงขึ้นสูงกวา 180 ฟุต ทุกๆ 7-10
นาที ไอซแลนดเหมือนพระเจาบรรจงสรางขึ้นมาอยางประณีต พลังงานที่อยูใตหินเปลือก
โลก ขับเคลื่อนออกมาเปนน้ําพุรอน ชวยใหอากาศอบอุนเย็นสบาย และรัฐบาลไดแปลง
ความรอนใหเปนพลังงานไฟฟาสงใชทั่วประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมน้ําตกกูลลฟอสส (Gullfoss) หรือไนแองการาแหงไอซแลนด ถือเปนน้ําตกที่มีชื่อเสียง
แหงหนึ่งของประเทศและยังจัดวาเปน 1 ใน 3 ที่ไอซแลนดจัดใหอยูใ นเสนทาง “วงกลม
ทองคํา” ที่เมื่อผูมาเยือนไอซแลนดตองมาทองเที่ยว ชื่อน้ําตกแหง Gullfoss มาจากคําวา
Gull ที่แปลวา ทองคํา และ Foss ที่แปลวา น้ําตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ําตกทองคํา ถือ
เปนหนึ่งในความมหัศจรรยทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็ง
และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องลางที่ความสูงกวา 30 เมตร จากนั้นนําคณะเดินทางเขาสู
ที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก HOTEL SELFOSSหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
โรงแรมในเขต South Iceland มีขอจํากัดในการรองรับนักทองเที่ยว ซึ่งมีอยูเพียงไมกี่แหง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากไปจากโปรแกรมการทองเที่ยว

เซลฟอสส - South Shore- น้ําตกสโกการฟอสส - หมูบานวิก-ขับสโนวโม
บิลตะลุยธารน้ําแข็ง -เคิรกยูแบยารกเลาสเทอร
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
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นําทานทองเที่ยวเสนทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซแลนดมีชื่อเสียงในเรื่องของ
การคนพบพลังงานความรอนใตพิภพ ซึ่งเปนพลังงานที่ถูกนํามาใชทดแทนเชื้อเพลิง ทําให
ประเทศแหงนี้ไดรับการยกยองใหเปนเมืองที่ไรมลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกลาวยังถูก
นํามาใชในดานสาธารณูปโภคอีกดวยทัศนียภาพสองขางทางเวนระยะไปดวย ฟารมปศุ
สัตว มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เดนตระหงานเปนฉากหลังและเปนภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุ
อยูตลอดเวลา ในอดีตการระเบิดในป 2010 ของภูเขาไฟแหงนี้กอนใหเกิดการปดนานฟาทั่ว
ทวีปยุโรปเปนระยะเวลาถึง 6 วัน แวะถายรูปกับน้ําตกเซลยาแลนสฟอสส (Seljalansfoss)
มีความสูง 60 เมตร และน้ําตกอีกแหงหนึ่งคือ สโกการฟอสส (Skogarfoss) มีความสูง 62
เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ําตกที่เปนธรรมชาติ โอบลอมไปดวยทุงลาวา, โตรก
ผา และหุ บ เหว จากนั้ น ออกเดิ น ทางต อ สู ห มู บ า นวิ ก (Vik) หมู บ า นเล็ ก ๆ ทางใต ข อง
ไอซแลนด ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อป 1991 เปนหมูบานที่มี
ฝนตกมากที่สุดในไอซแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานพบกับประสบการณใหมกับคําเปรียบเปรยที่วา “อยาเพิ่งไปจากไอซแลนด หากทาน
ยังไมไดเก็บเกี่ยวประสบการณจากธารน้ําแข็ง” ดวยการขับรถสโนวโมบิลตะลุยไปในทุง
น้ําแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยูสูงที่สุดของโลก มีความกวางใหญเปน
อันดับ 4 ของธารน้ําแข็งทั้งหมดในไอซแลนด พื้นที่กวา 595 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุง
น้ําแข็งกวางอยางเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รอง
เ ท า บู ท มี ใ ห บ ริ ก า ร ) จ า ก นั้ น เ ดิ น ท า ง สู เ มื อ ง เ คิ ร ก ยู แ บ ย า ร ก เ ล า ส เ ท อ ร
(Kirkjubaejarklaustur) ระหวางทางชมมวลลาวาขนาดใหญเปนแนวกวางที่เกิดการเย็นลง
อยางชาๆ ทําใหเกิดแนวแตกเปนเสาเหลี่ยม เปนปรากฏการณทางธรรมชาติอันนาทึ่ง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก HOTEL LAKI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

โจกุลซารลอน- ธารน้าํ แข็งแหงวัทนาโจกุล - ชมไอซเบิรก -ถ้ําคริสตัล เคิรกยูแบยารกเลาสเทอร

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสูโจกุลซารลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ําแข็ง ที่รูจักกันเปนอยางดีวา
เปนทะเลสาบธารน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด ตั้งอยูใน Vatnajökull National
Park มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เทากับธารน้ําแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งที่
มากขึ้นๆ ในทุกๆ ป ปจจุบันโจกุลซารลอนมีพื้นที่กวางถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ
ลึกของน้ําในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับการ ชมภูเขาน้ําแข็ง (ไอซเบิรก) กอนโต
ๆ เรียงรายโผลพนพื้นน้ําในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดกอใหเกิดสีสันสวยงามที่มีอยู
เพียงไมกี่แหงในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม ถ้ําคริสตัล (Crystal Cave) เปนถ้ําในทะเลสาบแชแข็งที่เกิดจากธารน้ําแข็ง สวี
นาเฟลลโจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ้ําแหงนี้มีปากถ้ําที่เปนปลองน้ําแข็งสูง
ประมาณ 22 ฟุต แตเนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่คอนขางมีการเปลี่ยนแปลงบอย รูปแบบของ
ถ้ํ าน้ํา แข็ ง จึ ง ไม ค อยแน นอน และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลาการเข าไปชมความ
งดงามของถ้ําน้ําแข็ง จึงสามารถทําไดแคในชวงฤดูหนาว ความโดดเดนของถ้ําแหงนี้ก็คือ
ผนังน้ําแข็งคือ กอนน้ําแข็งสีฟาออนเหมือนกับกอนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นไดภายใต
ผนังถ้ํา ใหความรูสึกเหมือนเราทองไปในดินแดนพิศวง และไมคิดวาจะมีอยูจริงในโลกนี้
(ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ํากวา 6 ป ในการเขาชมถ้ําคริสตัล เนื่องจากเปนขอกําหนดในการ
เขาชมของถ้ําคริสตัล) แลวเดินทางกลับสูเมืองเคิรกยูแบยารกเลาสเทอร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
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Local

Local
www.hotellaki.is
Buffet

Local

Local

วันที่เจ็ด
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บาย
19.00 น.

วันที่แปด
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่เกา
05.30 น.
07.50 น.
11.30 น.
13.30 น.

วันที่สบิ

นําคณะพัก HOTEL LAKI หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เคิรกยูแบยารกเลาสเทอร - หาดทรายสีดํา – กรุงเรคยาวิก

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เดินทางสูก รุงเรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศไอซแลนด ระหวางทางแวะชมหาดทรายสีดํา
ซึ่งเกิดจากการสึกกรอนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต เปนหินอัคนีที่พบไดโดยทั่วไป
เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอยางรวดเร็วบนพื้นผิวโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางตอสูกรุงเรคยาวิก (หรืออาวแหงควัน) เนื่องจากควันไอน้ําที่พวยพุงขึ้นมาจาก
บอน้ํารอน นอกจากนี้ยังมีตํานานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน
แถบนี้มากอน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก FOSSHOTELREYKJAVIKหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เทีย่ วชมเมืองเรคยาวิก - อาบน้าํ แรบลูลากูน

รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานเที่ยวชมสูกรุงเรคยาวิก ชมโบสถฮัลลกรีมสคิรคยา (Hallgrímskirkja) โบสถทาง
ศาสนาคริสตที่สูงที่สุดในไอซแลนด เปนจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปดานบนจะ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถนี้มีความสําคัญในฐานะที่เปนศาสน
สถาน เป น สถาป ต ยกรรมที่ มี เ อกลั ก ษณ ส ถาปนิ ก กุ ด โยน (GuðjónSamúelsson) เป น
ผูออกแบบสถาปตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท รวมเวลาการกอสราง 38 ป คือ ตั้งแตปเริ่ม
สรางปค.ศ.1945 จนกระทั่งแลวเสร็จในปค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ในประวัติศาสตรคือ
Hofdi House บานที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตรชาติอันนาสนใจ เคยใชเปนที่รับรองและจัด
เลี้ยงผูนํา 2 ประเทศมหาอํานาจผูยิ่งใหญในการยุติสงครามเย็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูบอน้ําแรรอนและสปาที่โดงดังระดับโลก บลูลากูนหรือทะเลสาบสีฟา สถานที่
ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโดงดังทีส่ ดุ ของไอซแลนด นักทองเที่ยวกวา 95% ตาง
ไมพลาดกับการมาเยือนสถานที่แหงนี้ เชิญทานอาบน้ําแรธรรมชาติ เพื่อการบํารุงผิวพรรณ
ผอนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผอนอยางแทจริง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT HOTELหรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน

สนามบินเคฟลาวิก – สนามบินออสโลการเดอรมอน - กรุงเทพฯ

เดินทางสูสนามบินเคฟลาวิก (บริการอาหารเชาแบบกลอง)
ออกเดินทางสู กรุงออสโล โดยสายการบิน Iceland Air
ถึง สนามบินออสโลการเดอรมอน เพื่อรอตอเครื่อง
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG955

www.hotellaki.is
Buffet

Local

Thai
www.islandshotel.is
Buffet

Chinese

Local
www.parkinn.com
Breakfast Box

กรุงเทพฯ

06.20 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น)

ขอมูลเพิ่มเติมปรากฏการณแสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS)

เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุม ประเทศที่อยุในเขตอารกติก เซอรเคิล
โดยมีประเทศไอซแลนดรวมอยูดว ย มักจะพบเห็นไดทั่วไปเนื่องจากเปนแสงที่มาจากชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกไปราว100-300 ก.ม.
โดยจะเห็นไดชัดเจนในชวงเวลาฟาเปด และอยูในระหวาง เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ ของทุกป
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Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL USED

SGL
SUPP

18 – 27 มกราคม 2562

156,000.-

141,000.-

125,000.-

23,000.-

18,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-31,000.-24,000.-

15 – 24 กุมภาพันธ 2562
1 – 10 มีนาคม 2662
22 - 31 มีนาคม 2662

152,000.-

137,000.-

122,000.-

23,000.-

18,000.-

-24,000.-19,000.-

PERIOD

คาทัวรรวม :

คาทัวรไมรวม :

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุในรายการ
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทานจอง
หองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขต
แลปป แลนด ส วนใหญ จะไม มี เครื่องปรั บอากาศ และอาจมีก ารเปลี่ ยนยายเมื องพั ก หากวันดั งกลา วมีก ารจั ดประชุ ม
นานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาธรรมเนียมวีซาเดนมารก (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค า รั ก ษาพยาบาลในต า งประเทศ รวมถึ ง ค า รั ก ษาพยาบาลต อ เนื่ อ งหลั ง จากกลั บ ถึ ง ประเทศไทย
1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม / ใบ
โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได






คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2 ยูโร / ทาน / วัน
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทาน
ไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BT Global Connector เพื่อเปนการยืนยัน
การเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
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3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู
รวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการทีต่ องจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายทีจ่ ําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑท่นี ํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชนับตัง้ แตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตอง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋ัวกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน
100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสาย
การบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14กันยายน2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู
พัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะ
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ทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตล ะหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจาย
เพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ
หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาว
ได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชม
สถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่
ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียด
สถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
กระเปาและสัมภาระ (Luggage &Carry on Baggage)
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเป าใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม(สําหรับ ผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมการเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่ม
เปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง 45
เซนติเมตร (18 นิ้ว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x สูง 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่
เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศเดนมารก ใชเวลายื่นประมาณ 15 - 30 วันทําการ
(ลูกคาทุกทานตองมาโชวตัวเพื่อทําการสแกนลายนิ้วมือที่ VFS เดนมารก)

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชง
เกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา*กรณีเคยมีวีซาเชงเกน แตหาไมเจอ ตองไปคัดสําเนาที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา, หนาใหญ และหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง
2 รูป
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 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /สําเนาสูติบัตร ใน
กรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา ไมเกิน 1 เดือน
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันที่ยื่นคํารองขอวีซา ควรเลือกเลมที่มีการเขาออก
ของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองจากธนาคารรับรอง
คาใชจา ยในครอบครั วดว ย และท านที่ อายุ เกิน 15 ปบ ริบูร ณ ต องใชบั ญชีส วนตัวยื่นเอกสารดวย / ***สถานทูต ไมรั บบัญ ชีก ระแส
รายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่น
เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกาย
สุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการ
ขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทาน
ไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ไดระบุไวขา งตนทุกประการ
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