รหัสทัวร์ : THD3-TG-IS-16-26JUL19

16 ก.ค. 2562 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์ เวย์รหั
อังคาร
) สทัวร์ : THD3-TG-IS-16-26JUL19
22.00 น.
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบิน
ไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
หมายเหตุ
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่องบิน,
เช่ารถโค้ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ,
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้น
นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
17 ก.ค. 2562 กรุงออสโล (นอร์ เวย์ ) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์ แลนด์ )
พุธ
00.55 น.
ออกเดินทางสูก่ รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG 954
07.25 น.
ถึงสนามบินการ์ ดเดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและการตรวจ
ของศุลกากรแล้ ว น าท่านเที่ ย วชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus
งานสถาปั ต ยกรรมอัน เก่ าแก่ ใ นยุคเรอเนสซองส์สร้ างในปี 1648 แล้ วไปชม
อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิต และการ
ดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟวิเกอแลนด์
แล้ ว กลับ เข้ า สู่เ ขตใจกลางเมือง ชมท าเนี ย บรัฐ บาล, พระบรมมหาราชวัง ,
อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ , อาคาร
รัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
12.00 น.
หลังอาหาร รถโค้ ชนาคณะกลับสูส่ นามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล อีกครัง้
13.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
(ใช้ เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชัว่ โมง)
14.40 น.
ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่ง
(116 ก.ม.)
ควัน) เนื่องจากควันไอน ้าที่พวยพุ่งขึ ้นมาจากบ่อน ้าร้ อน นอกจากนี ย้ ังมีตานาน
ไวกิ ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี ้มาก่อน
16.00 น.
นาท่านเที่ยวชมสูก่ รุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja)
โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สงู ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สงู อีกจุดหนึ่งของเมืองที่
เมื่อขึ ้นไปด้ านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี ้มี
ความสาคัญในฐานะที่เป็ น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มเี อกลักษณ์
สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิม
เพรสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้ าง 38 ปี คือตังแต่
้ ปีเริ่มสร้ างปี ค.ศ.1945
จนกระทัง่ แล้ วเสร็จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ในประวัติศาสตร์คือ Hofdi
House บ้ านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้ เป็นที่รับรอง
และจัดเลี ้ยงผู้นา 2 ประเทศมหาอานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะพัก FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.islandshotel.is
18 ก.ค. 2562 เรคยาวิก - บ่ อนา้ พุร้อนเดลดาร์ ตุงกูเวอร์ – นา้ ตกเฮินฟอซซ่ า - เมืองอา
พฤหัสบดี
คูเรย์ ร่ ี
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
นาท่านเดินทางไปชมแหล่งพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ตงุ
กูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) มีอณ
ุ หภูมนิ ้าสูงที่สดุ ถึง 97 องศา
เซลเซียส เป็ นบ่อน ้าพุร้อนที่ใหญ่ที่สดุ แล้ วไปชมความสวยงามของน ้าตกเฮิน
ฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็ นน ้าตกสาขาหนึ่งของน ้าตกใหญ่ที่
ก่อกาเนิดจากแหล่งลาธาร และแม่น ้าสายต่าง ๆ เป็ นระยะทางกว่า 900 ม. ของ
ทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ ธารน ้าแข็งแลงโจกุล
Langjökull
ธารน ้าแข็งที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ขอบประเทศ
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12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นานาท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ เมืองใหญ่อนั ดับสองของไอซ์แลนด์ และยัง
เป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยที่มชี ื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้ วย บ้ านเรือนถูกปลูก
สร้ างจากไม้ ทาสีสนั สดใสตังอยู
้ ่ริมฝั่งแม่น ้า
บ้ างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมี
ภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จดั ตังเป็
้ นระเบียบอย่างลงตัว ตลอดเส้ นทางท่านจะได้
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้ ขึ ้นชื่อว่าไม่มีต้นไม้ สงู มี
ผืนหญ้ าและต้นมอสหลากสีสดุ สายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรย์รี่มีแม่น ้าโค
รสซาเนสบอร์เกียร์ (Krossanesborgir) เป็ นแม่น ้าสายสาคัญของเมืองไหลผ่าน
นาท่านชมบ้ านเรือนที่จดั แผนผังเมืองเมืองอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม นาท่าน
ชม โบสถ์อาคูเรย์รี่ เป็ นสัญญลักษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน
ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สร้ างปี 1940 หน้ าต่างกระจกสี
กลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลักนูนบนระเบียงโดยประติมากร
แสดงการบัพติสมา
จากนันน
้ าท่านสูถ่ นนคนเดิน
เกเรอโตรกาตา
(Gerartogata) อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ บน ถนนสายช้ อปปิ ง้ ของเมืองอาคูเรย์รี่
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาคณะพัก ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI หรื อเทียบเท่าในระดับ www.icelandairhotels.com
เดียวกัน
19 ก.ค. 2562 อาคูเรย์ ร่ ี – ฮูซาวิค – ล่ องเรือชมปลาวาฬ – นา้ ตกเดตตีฟ้ อส
ศุกร์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮูซาวิค หมูบ่ ้ านชาวประมงเล็กๆ ที่มีบ้านเรือนน่ารัก
เหมือนฉากละคร ลักษณะบ้ านเป็นบ้ านเดี่ยวหลังเล็ก มีชนเดี
ั ้ ยว รูปแบบบ้ านจะ
แตกต่างกันตามสไตล์ และมีลกั ษณะเด่น คือ หลังคาสารพัดสีและอีกหนึ่ง
กิจกรรมของ เมืองฮูซาวิค คือ ในอดีตเป็ นแหล่งประมงขนาดใหญ่ กระทัง่ ถูก
ดัดแปลงให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว นาท่านล่องเรือชมปลาวาฬซึ่งเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ หรือในสาเนียงภาษา
ไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี (Minke) การล่องเรือชมวาฬใช้ เวลา 2 ½ - 3 ½ ชัว่ โมง
(บนเรือมีชดุ กันหนาวให้ บริการ) (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีท่ บี ริษัทเรือยกเลิก
ให้ บริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่ เอือ้ อานวย)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่าน ชมน ้าตกเดตตี ้ฟอส “Dettifoss Waterfall” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นน ้าตกที่ใหญ่
และทรงพลังมากที่สดุ ในยุโรปและยังเป็นฉากเปิ ดตัวของภาพยนตร์ฮอลลีว้ ดู
เรื่อง Prometheus อีกด้ วย น ้าตกแห่งนี ้ตังอยู
้ ่บน แม่น ้า Jökulsá á Fjöllum ซึ่ง
ไหลมาจาก Vatnajökull ธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สดุ ใน ไอซ์แลนด์และยุโรป น ้าตกมี
ความกว้ างประมาณ 100 เมตร สายน ้าที่ไหลจากน ้าตกได้ ไหลลดหลัน่ ลงไปใน
หุบเหว Jökulsárgljúfur ซึ่งลึกลงไปอีก 45 เมตร น ้าตกเดตตี ้ฟอสถือเป็นน ้าตกที่
ยังคงความเป็ นธรรมชาติมากๆ บริเวณน ้าตกและพื ้นที่โดยรอบไม่มีสิ่งก่อสร้ าง
ใดๆเลยแม้ แต่แห่งเดียว จุดเด่นของน ้าตกแห่งนี ้อยู่ที่ความกว้ าง ของชันน
้ ้าตกที่
ไหลลงมาจากขอบหน้ าผา ก่อนที่สายน ้าที่มีพลังอันมหาศาลจะไหลลงสูห่ บุ เหว
เบื ้องล่าง นอกจากนี ้แล้ ว นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นละอองน ้าที่ สาด
กระเซ็นขึ ้นสูท่ ้ องฟ้านับหลายกิโลเมตรก่อนเข้ าถึงนาตกอี
้ ้ กด้ วย สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) อิสระให้ ท่านเดินเล่นบนถนน
คนเดินเกเรอโตรกาตา “Gerartogata Street” ถนนสายช้ อปปิ ง้ ของเมืองซึ่งมี
สินค้ าแบรนด์เนมท้ องถิ่นมากมาย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
นาคณะพัก ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI หรือเทียบเท่าในระดับ www.icelandairhotels.com
เดียวกัน
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20 ก.ค. 2562 อาคูเรย์ ร่ ี - ทะเลสาบมิวัทน์ – นา้ ตกก๊ อดด้ าฟอส - ทุ่งลาวา
เสาร์
Dimmuborgir - Myvatn Nature Baths
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
08.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบมิวทั น์ “Myvatn Lake” ที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตหมูบ่ ้ าน
เรย์คยาห์โล ใกล้ ๆกับเมืองอาคูเรย์รี่ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของไอซ์แลนด์
โดยทะเลสาบเกิดจากการระเบิดครัง้ ใหญ่ของภูเขาไฟโดยรอบ ในช่วง 2,300 ปี
ที่ผา่ นมา ปัจจุบนั กลายเป็ นแหล่งอุทยานนกน ้าที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก และ
ได้ รับการประกาศให้ เป็ นเขตสงวนอนุรกั ษ์ นกอีกด้ วย นาท่านชมน ้าตกก๊ อดด้ า
ฟอส (Godafoss waterfall) หรือที่ร้ ูจกั ในนาม น ้าตกของพระเจ้ า “The
Waterfalls of Gods” เป็ นหนึ่งในน ้าตกที่มีความงดงามากที่สดุ แห่งหนึ่งของ
ประเทศไอซ์แลนด์ โดยน ้าตกมีความสูงประมาณ สูง 12 เมตร และมีความกว้ าง
มากกว่า 30 เมตร น ้าตกถูกค้ นพบโดยนักบุญชาวคริสต์ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล
โดยน ้าตกอยูใ่ นเขตทะเลสาบมินท์วาท (Myvatn Lake) ทะเลสาบที่ตงอยู
ั ้ ่ไม่ไกล
จากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด
และเป็ นแหล่งที่นกเป็ ดน ้าอพยพมาเพื่อขยายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก จากนันน
้ า
ท่านไปชม Dimmuborgir ทุ่งหินลาวาที่มีรูปทรงแปลกตาเรียงรายอยู่ คนท้ องที่
เชื่อว่าภายในโพรงหินลาวาพวกนี ้มีโทรลอาศัยอยู่
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บ่าย
นาคณะเข้ าสู่ Myvatn Nature Baths สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอีกแห่งหนึ่ง
ของไอซ์แลนด์ เชิญท่าน อาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อการบารุงผิวพรรณ ผ่อนคลาย
ไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้ จริง สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองเบรียดดัลซาวิก “Breiddalsvik” ซึ่งเป็ นเมืองชายทะเลโดย
ระหว่างทางเต็มไปด้ วยธรรมชาติอนั งดงาม
ไม่วา่ จะเป็ นลาวาของภูเขาไฟ
น ้าตกหลากหลายสาย และสัตว์ตา่ งๆ ที่อยู่ระหว่างสองข้างทาง อาทิเช่น กวาง
เรนเดียร์ หงส์ป่า นกเป็ ดน ้า ฯลฯ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะพัก ICELANDAIR HOTEL HERAD หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.icelandairhotels.com
21 ก.ค. 2562 โจกุลซาร์ ลอน - เมืองเคิร์กยูแบยาร์ กเลาสเทอร์
อาทิตย์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
08.00 น.
เดินทางสูโ่ จกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง ที่ร้ ูจกั กันเป็นอย่าง
ดีวา่ เป็ นทะเลสาบธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไอซ์แลนด์
เกิดจากการ
ละลายของธารน ้าแข็งที่มากขึ ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนั มีพื ้นที่กว้ างถึง 18 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับ ไอซ์
เบิร์ก หรือภูเขาน ้าแข็งก้ อนโตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื ้นน ้าในทะเลสาบ ยามกระทบ
แสงแดดก่อให้ เกิดสีสนั สวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บ่าย
นาท่านล่องเรือชมความสวยงามของทุ่งน ้าแข็งก้ อนใหญ่ที่ละลายลงมาจาก
ภูเขาน ้าแข็งด้ านบน และไหลลงมาสูท่ ะเล ท่านอาจได้ พบกับนกทะเลสีดาที่ริม
ฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas
และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะ
ได้ เห็นสิงโตทะเลที่ดาผุดดาว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนันสถาน
้
ที่นี ้ยังเคยใช้ เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดังอีกด้ วย สมควรแก่เวลามุง่ หน้ า
สูเ่ มืองเคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ที่มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 160 คน ชม
แนวหินบะซอลต์ที่มีลกั ษณะคล้ ายทางเดินในโบสถ์ จึงเรียกว่า “Church Floor”
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะพัก HOTEL LAKI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.hotellaki.is
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22 ก.ค. 2562 ขับสโนว์ โมบิลตะลุยธารนา้ แข็ง – สโกการ์ ฟอสส์ - เซลยาแลนส์ ฟอสส์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น.
พบกับประสบการณ์ใหม่กบั คาเปรียบเปรยที่วา่ “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ หาก
ท่านยังไม่ได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน ้าแข็ง” ด้ วยการขับรถสโนว์โมบิล
ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สงู ที่สดุ ของโลก
มีความกว้ างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน ้าแข็งทังหมดในไอซ์
้
แลนด์ พื ้นที่กว่า
596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งกว้ างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชัว่ โมง
(ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้ าบู๊ท มีให้ บริการ)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านแวะชมหาดทรายสีดา ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนว
หินบะซอลต์ เป็ นหินอัคนีที่พบได้ โดยทัว่ ไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่าง
รวดเร็วบนพื ้นผิวโลก ชมมวลลาวาขนาดใหญ่ เป็นแนวกว้ างที่เกิดการเย็นลง
อย่างช้ าๆ ทาให้ เกิดแนวแตกเป็ นเสาเหลี่ยม เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั
น่าทึ่ง จากนันท่
้ านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์
มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้ นพบพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ ซึ่งเป็ นพลังงานที่ถกู
นามาใช้ ทดแทนเชื ้อเพลิง ทาให้ ประเทศแห่งนี ้ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมืองที่ไร้
มลพิษ นอกจากนี ้พลังงานดังกล่าวยังถูกนามาใช้ ในด้ านสาธารณูปโภคอีกด้ วย
ทัศนียภาพสองข้ างทางเว้ นระยะไปด้ วย ฟาร์มปศุสตั ว์ ฉากหลังเป็ นภูเขาไฟเฮ
กลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล และมีชื่อเสียง
ที่สดุ ในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้ วถึง 19 ครัง้ ล่าสุดในปี 2012
แวะถ่ายรูปกับน ้าตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร
ประทับใจกับความสวยงามของน ้าตกที่เป็ นธรรมชาติ โอบล้ อมไปด้ วยทุ่งลาวา,
โตรกผา และหุบเหวแล้ วแวะชมน ้าตกอีกแห่งหนึง่ คือ เซลยาแลนส์ฟอสส์
(Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่
เพียงไม่กี่แห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเที่ยว
23 ก.ค. 2562 โกลเด้ นเซอร์ เคิล - ซิงเควลลีร์ - นา้ ตกกูลล์ ฟอสส์ (ไนแองการ่ าแห่ ง
ไอซ์ แลนด์ ) – นา้ พุร้อนเกย์ ซีร์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.00 น.
น าท่า นเที่ ย วชมความมหัศ จรรย์ เ หนื อ ธรรมชาติของไอซ์ แลนด์ ในเส้ น ทาง
วงกลมทองคา หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้ าตัดกับทุ่งลาวา มีฝงู
แกะ, วัว และม้ า ไอซ์ แ ลนด์ ห ากิ น อยู่ต ามธรรมชาติ ชมสถานที่ ส าคัญ ใน
ประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
ไอซ์ แลนด์ และมรดกโลกขององค์ก ารยูเ นสโก (UNESCO) เป็ น รอยเชื่ อ ม
ระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี ้มีความสาคัญในฐานะ
เป็ น สภาแห่ ง แรกของไอซ์ แ ลนด์ โดยรัฐ สภาได้ ก่ อ ตัง้ เมื่ อ ปี ค.ศ. 930 และ
ต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ.1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตังอยู
้ ่ตรงรอยแยกของ
หุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ
ในไอซ์แลนด์ ใกล้ กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์
(Hengill) เป็ นจุดกาเนิดด้ านประวัติศาสตร์และด้ านธรณีวิทยาเพราะเป็ นจุดที่มี
รอยเลื่อนของโลก เป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไปชมน ้าตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน ้าตก
บ่าย
ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั ให้ อยู่
ในเส้นทาง “วงกลมทองคา” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อ
น ้าตกแห่ง Gullfoss มาจากคาว่า Gull ที่แปลว่า ทองคา และ Foss ที่แปลว่า
น ้าตก เมื่อรวมกันหมายถึง น ้าตกทองคา ถือเป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติระดับโลก
ที่เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงใน
โตรกเขาเบือ้ งล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร จากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั

จันทร์
Buffet

Local

Local
www.hotelselfoss.is
อังคาร
Buffet
(144 ก.ม.)

Local
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แล้ วไปชมน ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็ นที่มาของคา
ว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้ กนั ทัว่ โลก น ้าพุร้อนที่นี่พวยพุง่ ขึ ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ
7-10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้ าบรรจงสร้ างขึ ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่
อยู่ใต้ หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นน ้าพุร้อน ช่วยให้ อากาศอบอุน่ เย็น
สบาย และรัฐบาลได้ แปลงความร้ อนให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ ทวั่ ประเทศ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะพัก HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.hotelselfoss.is
โรงแรมในเขต South Iceland มีข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่
เพียงไม่กี่แห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากไปจากโปรแกรมการท่องเที่ยว
24 ก.ค. 2562 เซลฟอส์ ส – คีร์ยซูริค - อาบนา้ แร่ บลูลากูน - เรคยาวิก
พุธ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
นาคณะเดินทางสูค่ ีร์ยซูริค (Krysuvik) เป็ นพื ้นที่ความร้ อนใต้ พิภพบนคาบสมุทร
หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า Gunnuhver และน ้าพุร้อนใต้ ทะเลสาบ Kleifarvatn แผ่น
เปลือกโลกในคาบสมุทรเรคยาเนส อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินไหว
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บ่าย
นาคณะเข้ าสู่ บลูลากูน หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับ
โลกและโด่งดังที่สดุ ของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการ
มาเยือนสถานที่แห่งนี ้ เชิญท่าน อาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อการบารุ งผิวพรรณ
ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้ จริง
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะพัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK หรือเทียบเท่าในระดับ
www.parkinn.com
เดียวกัน
25 ก.ค. 2562 สนามบินเคฟลาวิก - บินสู่กรุงออสโล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
พฤหัสบดี
05.00 น.
เช็คเอ๊าท์ แล้ วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก
Buffet
07.50 น.
ออกเดินทางสูก่ รุงออสโล โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
12.30 น.
ถึงสนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
14.15 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
26 ก.ค. 2562 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
ศุกร์
06.15 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน
จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

กาหนดวันเดินทาง
16 - 26 กรกฎาคม 2562

ค่าทัวร์ รวม :

 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดีย่ วเพิ่ม ท่านละ (Single Supplement)
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดีย่ ว เตียงใหญ่เพิ่ม ท่านละ (Double Single
Supplement)
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ





172,000.155,000.138,000.29,000.25,000.29,000.23,000.-

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง
ห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขต
แลปป์ แลนด์ ส่วนใหญ่ จ ะไม่มี เครื่ อ งปรับ อากาศ และอาจมี การเปลี่ยนย้ า ยเมือ งพัก หากวันดังกล่า วมี การจัดประชุม

รหัสทัวร์ : THD3-TG-IS-16-26JUL19
นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ ก (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ า รั กษาพยาบาลในต่ า งประเทศ รวมถึง ค่ า รั กษาพยาบาลต่ อ เนื่ อ งหลัง จากกลับ ถึง ประเทศไทย
1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่อง น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้น
เครื่องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่องได้ ไม่เกิน
20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่า
ระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มทีส่ งั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพือ่ เป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำ
ล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการ
จองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่
กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่องมือต่างๆ 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 ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่กอ่
หวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

หมายเหตุ

1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริ การ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ ไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริ การ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบ น้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริ การ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริ ง เพื่อการเตรียมการจัดนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้อง
จ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั ้งนี ้ผู้
ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตั ้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย

รหัสทัวร์ : THD3-TG-IS-16-26JUL19
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ งั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่กอ่ นที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทังหมดเป็
้
นสิทธิ ของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง 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 / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาหรับผู้พัก 3
ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั 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 ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่าน
ไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณี ที่ มี การจัดประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ น ผลให้ ค่า โรงแรมสูง ขึน้ 3-4 เท่ า ตัว บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า
ซึ่งขึ ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความ
สะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานทีเ่ ข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพือ่ ให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้
ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีใ่ นช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระ
เงิน

กระเป๋ าและสัมภาระ (Luggage & Carry on Baggage)
 สาหรั บ สายการบิ น ไทย อนุญาตให้ โ หลดกระเป๋ าใต้ เ ครื่ อ ง น า้ หนักไม่ เ กิ น 30 กิ โ ลกรั ม (สาหรั บ ผู้โ ดยสารชั น้ ประหยัด /
Economy Class Passenger) และสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่ม
เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับ กระเป๋ าสัม ภาระที่ท างสายการบิ นอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน า้ หนักไม่ เกิ น 7 กิโ ลกรัม และมีความกว้ า ง 45
เซนติเมตร (18 นิ ้ว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x สูง 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน

รหัสทัวร์ : THD3-TG-IS-16-26JUL19
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

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

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้ นหรื
อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเก้ น แต่หาไม่เจอ ต้ องไปคัด สาเนาที่สานักงานตรวจ
คนเข้ าเมือง
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั ้ง 2
รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติบัตร ในกรณี
อายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมาทางานตามปกติหลัง
ครบกาหนดลา ไม่เกิน 1 เดือน
 กรณีที่ เ ป็ น เจ้ า ของกิ จ การ ขอสาเนาใบทะเบี ยนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิช ย์ และหนัง สือ รั บรองบริ ษั ทที่ คัดไว้ ไ ม่ เกิ น 3 เดื อน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันที่ยื่นคาร้ องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของ
เงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับ
สูภ่ ูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจากธนาคารรับรองค่าใช้ จ่ายใน
ครอบครัวด้ วย และท่านที่อายุเกิน 15 ปี บริบรู ณ์ ต้ องใช้ บญ
ั ชีสว่ นตัวยื่นเอกสารด้ วย / ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ อง
ออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการ
เดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่น
เรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขต
ลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิ เสธวีซ่า สถานทูต
ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ้ง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มี
สิทธิ์เรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

