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AMAZING ICELAND 9 DAY 
อะเมซิงไอซแ์ลนด ์  วนั 

  

วันที  กรุงเทพฯ 

22.30 น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชนั  เคาน์เตอร์ H/J  สายการบินไทย เจา้หนา้ทีบริษทัทวัร์และหวัหน้า

ทวัร์รอตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
 

วันที  กรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)  

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยเทียวบินที TG 960 

06.55 น. ถึง ท่าอากาศยานอาลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม (การเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น จะทาํการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานอาลันด้า) 

นําคณะเทียวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวติัศาสตร์ เกาะแกมล่าสตอน ย่านเก่าแก่ทีสุดและสวยงามราวกับภาพวาด 

ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง พระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ 

ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตงัอยู่ริมนาํตามเนินสูงตาํ ทาํให้กรุงสต็อกโฮล์มเป็นเมืองทีสวยทีสุดแห่งหนึงในโลก 

บนัทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมวิว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืนเมือง 

บ่าย นาํคณะเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา เป็นเรือทีถูกกูข้นึมาในศตวรรษที  เนืองจากสามารถรักษาชินส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 

% และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน เ รือวาซาจึง เ ป็นทรัพย์สมบัติทาง ศิลปะที โดดเด่น 

และเป็นแหล่งท่องเทียวทีสําคญัทีสุดแห่งหนึงในโลก มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิงสตรีทอันทันสมัย 

หรือชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
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 พกัค้างคนื ณ  Scandic Central hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันที  กรุงสต็อกโฮล์ม - บินสู่กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิอาลนัด้า 

12.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเทียวบินที FI 307 

15.10 น. ถึง สนามบินเคฟลาวิก (เวลาท้องถินของไอซ์แลนด์ช้ากว่าไทย 7 ช.ม.) รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงเรคยาวิก 

เมืองหลวงอนังามสง่าของชาวไอซ์แลนด์ นาํท่านเทียวชมเมืองทีเต็มไปดว้ยศิลปะ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมทีน่าสนใจ 

ผ่านชม “คอนเสิร์ตฮลลฮ์าร์ปา”, “โบสถ์ฮลัลก์ริมสเคิร์คยา”, “รูปปัน” ต่างตามมุมเมืองและทอ้งถนน, “บา้นเฮิบดิร์” และเขต

ท่าเรือทียงัมีกลินอายของวถิีชีวิตผูค้นทีอาศยัอยู่กนัมา   

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

 พกัค้างคนื ณ  Fosshotel Reykjavik Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที  โกลเด้นเซอร์เคิล (เส้นทางวงกลมทองคํา) - นําตกกูลล์ฟอสส์ – นําพุร้อนเกย์ซีร์ – ซิงเควลลร์ี - ล่าแสงเหนือ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. นํา เ ทียวชมค วามมหัศจ รรย์เ หนือธรรมชาติข องไอ ซ์แล นด์  ใ น “ เ ส้นทา งวงกลมทอง คํา ”  (Golden Circle)   ชม

ทศันียภาพของทุ่งหญา้ตดักบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ ววั และมา้ไอซ์แลนด ์หากินอยูต่ามธรรมชาติ แลว้ไปชม “นาํตกกลูลฟ์อสส์”  

หรือ “ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด”์  ถือเป็นนาํตกทีมีชือเสียงแห่งหนึงของประเทศ จากนนัไปชม “นาํพรุ้อนธรรมชาติเกยซี์ร์”  

นาํพรุ้อนทีนีพวยพุ่งขึนสูงกวา่  ฟุต ทุก ๆ -  นาที  

12.00 น. 

.  น. 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม “ซิงเควลลีร์” (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 

เป็นรอยเชือมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานทีแห่งนีตังอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ 

Þ ingva l lav atn  ซึ ง เ ป็ นทะ เล สาบตามธรรมชาติที ใ ห ญ่ ที สุดใ นไอซ์แ ลนด์  เ ป็ น จุดกํา เ นิดด้านประวัติศ าสตร์  

และดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดทีมีรอยเลือนของโลก เป็นระยะทางหลายหมืนกิโลเมตร จากนนัเดินทางกลบัสู่กรุงเรคยาวิก 

18.00 น. 

 

 

 

 

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

คาํคืนนีนาํท่านสู่กิจกรรมล่าแสงเหนือ รถนําท่านเดินทางออกนอกเมืองเพือให้ปลอดจากแสงไฟ ในเขตอุทยานซิงเควลลีร์ 

(Þingvellir) แสงเหนือ หรือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึนตามธรรมชาติในเชต 

บริเวณขวัโลกเหนือในกลุ่มประเทศทีอยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ดว้ย มกัจะพบเห็นไดท้วัไป
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วันที  

เนืองจากเป็นแสงทีมาจากชันบรรยากาศเหนือพืนโลกไปราว 100-300 ก.ม. โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ใน

ระหว่าง เดือนกนัยายน-เดือนเมษายน ของทุกปี 

ชายฝังตอนใต้ - นําตกเซลยาแลนส์ - นําตกสโกการ์ - หมู่บ้านวิก – หาดทรายดํา - เคิร์คยูแบร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. ท่องเทียวเส้นทางแสนสวยบริเวณชายฝงัตอนใต้ (South Shore) ทีมีชือเสียงในเรืองของการคน้พบพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ 

ซึง เ ป็นพลังงานทีถูกนํา มาใ ช้ทด แทนเ ชือเ พลิง  ทําใ ห้ประเ ทศแห่งนีได้รับการยกย่องให้ เ ป็นเ มืองทีไร้ม ลพิษ 

นอกจากนีพลงังานดงักล่าวยงัถูกนาํมาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ยทศันียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟาร์มปศุสัตว ์

 มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง และเป็นภูเขาไฟทียงัมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา แวะถ่ายรูปกับ 

“นําตกเซลยาแลนส์” (Seljalansfoss) มีความสูง  เมตร และนาํตกอีกแห่งหนึงคือ “นําตกสโกการ์” (Skogarfoss) มีความสูง 

 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของนาํตกทีเป็นธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว เดินทางต่อสู่ 

หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บา้นเล็กๆ น่ารัก เป็นจุดพกัแวะสาํหรับการเดินทางเทียวสถานทีต่างๆ ทางตอนใต ้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชม “หาดทรายสีดํา” เต็มไปดว้ยเม็ดกรวดทรายสีดาํสนิท จนชาวไอซ์แลนด์เรียกกนัว่า Black Sand Beach อนัเกิดจากการสึก

กร่อนของหินลาวา และแนวแท่งหินบะซอลต์ ทีมีอยู่เพียงไม่กีแห่งบนโลกนี เหมาะแก่การบันทึกภาพ ทงันีขึนอยู่กบัสภาพ

ภูมิอากาศในแต่ละฤดู แลว้เดินทางต่อสู่ เคิร์คยูแบร์ 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

 พกัค้างคนื ณ Hotel Klauster  หรือเทียบเท่า 

วันที  เคิร์คยูแบร์ - ถําคริสตัล - โจกุลซาร์ลอน - ขบัสโนว์โมบิล 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
09.00 น. นาํท่านชม “ถําคริสตัล” (Crystal Cave) เป็นถาํในทะเลสาบแช่แข็งทีเกิดจากธารนาํแข็งสวีนาเฟลลโ์จกุล (Svinafellsjokull 

Glacier) โดยถาํแห่งนีมีปากถาํทีเป็นปล่องนาํแขง็สูงประมาณ  ฟุต แต่เนืองจากสภาพอุณหภูมิทีค่อนขา้งมีการเปลียนแปลง

บ่อย รูปแบบของถาํนาํแขง็จึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเขา้ไปชมความงดงามของ “ถํานําแข็ง”

จึงสามารถทําได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถําแห่งนีก็คือ ผนังนําแข็งซึงคือก้อนนําแข็งสีฟ้าอ่อน

เหมือนกบักอ้นคริสตลั ทีสามารถมองเห็นไดภ้ายใตผ้นงัถาํ ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวงและไม่คิดว่าจะมี

อยู่จริงในโลกนี (ขอสงวนสิทธิเด็กอายุตาํกว่า  ปี ในการเขา้ชมถาํคริสตลั เนืองจากเป็นขอ้กาํหนดในการเขา้ชมของถาํ

คริสตลั)   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. เดินทางสู่ “โจกุลซาร์ลอน” (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนาํแขง็ สถานทีท่องเทียวไฮไลท์ทีสุดของไอซ์แลนด ์รู้จกักนัเป็น

อยา่งดีว่าเป็น “ทะเลสาบธารนาํแขง็ทีใหญที่สุดในประเทศ” ภูเขานาํแขง็ขนาดมหึมา เรียงรายโผล่พน้นาํในทะเลสาบ ยาม

กระทบแสงแดดก่อใหเ้กิดสีสันสวยงาม ซึมีอยูเ่พียงไม่กีแห่งในโลก ชม “ไดมอนด์บีช” และถ่ายรูปกบักอ้นนาํแข็งขนาดใหญ่ที

แตกตวัและลอยล่องสู่บริเวณชายหาด 
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14.00 น. สนุกกบักิจกรรมอนัเป็นประสบการณ์ใหม่กบัคาํเปรียบเปรยทีวา่ “อย่าเพิงไปจากไอซ์แลนด์หากท่านยังไม่ได้เกบ็เกียว 

ประสบการณ์จากธารนาํแขง็” นาํท่าน “ขบัสโนว์โมบลิตะลุยธารนาํแข็ง” ธารนาํแขง็ชือว่า  VATNAJOKULL มีขนาด ,  

ตร.กม. เท่ากบัธารนาํแขง็ทงัหมดในทวีปยโุรปรวมกนั และขนาดความหนาเฉลีย  - 1,000 เมตร 

(ชุดกันความหนาว,หมวกกันนอ็ก, ถงุมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ) 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

 พกัค้างคนื ณ  Hotel Klaustur  หรือเทียบเท่า 
 

วันที  สเกฟตาเฟลล์ - เซลฟอสส์ - อาบนําแร่บลูลากูน – เคฟลาวิค 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ เซลฟอสส์ ตงัอยูริ่มฝังแม่นาํโอลฟซุาทางตอนใตข้องประเทศไอซ์แลนด์ ซึงกาํลงัมีการปรับโฉมครังสาํคญัดว้ยการ

ก่อสร้างอาคารเก่าแก่ราว  หลงั ให้เป็นเมืองมรดกทางวฒันธรรม อาคารทงัหมดไดรั้บการติดฉลากสิงแวดลอ้ม Nordic Swan 

เป้าหมายให้ไดรั้บการรับรองดา้นสิงแวดลอ้ม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ “บลลูากูน”  บ่อนาํแร่ร้อนและสปาทีโดง่ดงัระดบัโลก สถานทีท่องเทียวเพอืสุขภาพการันตีโดยแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ

ระดบัโลก นกัท่องเทียวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานทีแห่งนี การแช่นาํแร่ดีกบัผิวพรรณ โดยนาํแร่จะมีอณุหภมิู 

อยูท่ี -  องศาเซลเซียส    

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

 พกัค้างคนื ณ  Hotel Keflavik airport หรือเทียบเท่า 
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วันที  สนามบินเคฟลาวิก – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) - กรุงเทพฯ 

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนนัเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดยเทียวบินที FI 204 

12.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กาสทรัป โคเปนเฮเก้น รอเปลียนเทียวบิน 

13.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG 951 

วันที  กรุงเทพฯ 

06.20 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

--------------------------------------------------------------------   

หมายเหต ุ

ทางบริษทัได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์  วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตัวเครืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมทีพกั, ร้านอาหาร 

สถานทีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหน้าให้กบักรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเกิดเหตุการณ์อาทิ การยกเลิกเทียวบิน,การล่าช้าของสายการบิน,การพลาดเทียวบิน 

(ขึนเครืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ , การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอืน ๆ 

ไม่สามารถเดินทางไปยัง จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์  มีสิทธิในการเปลียนโปรแกรมเพือรักษาผลประโยชน์ของท่าน 

การซือทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย ทางบริษัททัวร์มีข้อตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ โดยอยู่ภายใต้เงือนไขทีผู ้ให้บริการนันๆกําหนด 

เมือท่านไดจ้่ายค่าทวัร์มาแลว้ ถือว่าท่านยอมรับค่าใชจ้่ายเหล่านีและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการไม่ใชบ้ริการใดๆได ้

 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่
เด็กอาย ุ -  ปี 

(เสริมเตียง) 

เด็กอาย ุ -  ปี  

   (ไมเ่สริมเตียง) 
พกัห้องเดียว ไมใ่ชต้วัหักคืน 

21 - 29 มกราคม  179,000.- 162,000.- 144,000.- 17,000.- 38,000.-/28,500.- 

11 - 19 กุมภาพนัธ์  179,000.- 162,000.- 144,000.- 17,000.- 38,000.-/28,500.- 

18 - 26 มีนาคม  179,000.- 162,000.- 144,000.- 17,000.- 38,000.-/28,500.- 

8 - 16 เมษายน  185,000.- 167,000.- 148,000.- 17,000.- 40,000.-/30,000.- 

      

ค่าทวัร์รวม : 

o ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชือเพลิง ณ วนัที  กรกฎาคม  
o ค่ารถโคช้มาตรฐานไอซ์แลนด ์ทอ่งเทียวตามโปรแกรมทีระบุ  (การท่องเทียวในฤดหูนาว 

ความเหมาะสมในการจดัรถตอ้งให้เกิดความสมดุลยข์องนาํหนกัรถ + ผูโ้ดยสาร เพือให้การขบัรถปลอดภยัต่อผูข้บัรถ) 

 
     10 ท่านใช้รถ  ทีนัง               ท่านใช้รถ  ทีนัง                  ท่านใช้รถ  ทีนงั                 25 ท่านใช้รถ  ทีนงั              

o ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆตามทีระบุในรายการ  
o ค่าโรงแรมทีพกัระดบั -  ดาว โรงแรมในเขต South Shore อุทยานสเกฟตาเฟล มีโรงแรมทีให้บริการน้อยแห่ง โดยเฉพาะ  

ดาวจะมีเพียงแห่งเดียว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั (ในเขตอุทยานสเกฟตาเฟล โรงแรมระดบั  หรือ  ดาว 

ราคาเท่าๆกนั) โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่านจองห้องพกัแบบ  เตียง (Triple) 
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บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมส่วนใหญจ่ะไม่มีเครือง ปรับอากาศ และอาจมีการเปลียนยา้ยเมืองพกั 

หากวนัดงักล่าวโรงแรมเตม็ หรือมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั   
o ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ 
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น) 
o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบตัิเหตุ สาํหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ -  ปี 

จาํนวนเงินเอาประกนัภยั , ,  บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย , ,  บาท 

ทงันีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพทีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตวั 
o สาํหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใตเ้ครือง นาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม 

และสามารถถือสัมภาระขึนเครืองไดน้าํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม / สาํหรับสายการบินภายในประเทศ 

อนุญาตให้โหลดสัมภาระใตเ้ครืองไดไ้ม่เกิน  กิโลกรัม / ใบ โหลดไดท้่านละ  ใบเท่านนั 

และนาํสัมภาระถือขึนเครืองนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม 

การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทที่านไม่อาจปฏิเสธได ้
ค่าทวัร์ไม่รวม : 

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพมิ % และค่าภาษหีัก ณ ทีจ่าย % 

▪ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน 

▪ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั 

และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัคา่อาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษทัฯจดัให้ 

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม  
การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางในนาม EUROPEAN HOLIDAY  เพอืเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน  

● 60 วนัก่อนการเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชําระเงนิมัดจําล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึงท่าน ภายใน  วนันับจากวันทีจอง 

● 45 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะนัดหมายท่านเพอืสแกนลายนิวมือทีศูนย์รับยืนวีซ่า VFS (ยืนวีซ่ากรุ๊ป) 

● 35 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็เงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ  หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด 

ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)  

เนอืงจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปน ี

> ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สาํหรับลูกคา้ดงัต่อไปนี 

> เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง  ขวบ (หลายกิจกรรมในโปรแกรมทวัร์ไม่อนุญาตให้เด็กทีอายุตาํกว่า  ปีร่วมกิจกรรม) 

> ผูสู้งอายทุีมีความจาํเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 

> ผูเ้ดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

> ท่านทีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 

> บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท้ีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความราํคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูที้ไมย่อมรับเงือนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท้ีก่อหวอด ประทว้ง 
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ยยุงให้ผูร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้ัวหนา้ทวัร์ตอ้งทาํการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ 

ซึงบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอนืหรือโปรแกรมท่องเทียวได ้  

การยกเลกิการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  

1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทีชาํระไวแ้ลว้ มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัทีนาํเทียว ให้คืน % 

ของเงินค่าบริการ (หากมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบินตลอดเส้นทาง , ค่าดําเนินการยืนวีซ่า , ค่ามัดจําโรงแรม 

ควรสอบถามทางบริษัทฯ เกียวกับจํานวนเงินทีท่านต้องชําระ) 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนาํเทียวให้คืน % 

ของเงินค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนาํเทียว 

ไม่ต้องคนืเงินค่าบริการ 

2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทีไดจ้่ายจริง เพอืการเตรียมการจดัการนาํเทียวต่อไปนี ให้นาํมาหกัจากเงิน 

ค่าบริการทีตอ้งจ่ายตามขอ้  แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงินค่าบริการทีไดช้าํระไว ้

ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวจะเรียกจากนกัท่องเทียวไม่ได ้ทงันีผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ 

ดงัต่อไปนี 

2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 

2.2 ค่ามดัจาํของบตัรโดยสารเครืองบิน 

2.3 ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นอืนๆ 

หมายเหต ุ

หลกัเกณฑที์นาํมาใชนี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.  

โดยประกาศใชน้บัตงัแต่วนัที  มิถุนายน  เป็นตน้ไป 

ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ 

ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ 

เพอืยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไมก่่อนทีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ %, ออสเตรียนแอร์ไลน์  %, 

ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน,์ สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึนอยู่กบัเงือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนนั ๆ 

ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
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คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที  กรกฎาคม  การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพมิทีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

> ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัทีมีเตียงเดียวขนาดเลก็ - .  ฟุต  เตียงในหนึงห้อง / สาํหรับพกั  ท่าน 
> ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด  ฟุต  เตียง / สาํหรับพกั  ท่าน 
> ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัทีเตียงขนาด  ฟุต  เตียง+ .  ฟตุ  เตียง / หรือเตียง .  ฟุต  เตียง / สําหรับผูพ้กั  ท่าน 

(ทงันีขนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
> ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัทีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด .  ฟุต  เตียงในหนึงห้อง / สาํหรับพกั  ทา่น 
> ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด  ฟุต  เตียง / สาํหรับพกั  ท่าน 
> ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  ท่าน /  เตียง (Triple Room) 

ขึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้้องติดกนัตามทีตอ้งการ 
> โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ 

เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั   
> ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียน 

หรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 
> โรงแรมในยโุรป, สแกนดิเนเวีย, ไอซ์แลนด ์ทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building 

ห้องทเีป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอา่งอาบนาํ ซึงขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ 

และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญก่ว่า 

ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิมเติมได ้

สถานทีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเขา้ชมนนั ๆ ปิดทาํการ หรือ 

ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้

ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้

แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้

ทางบริษทัฯจะไม่มีการคนืเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ 

กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเขา้ชมจากเจา้หนา้ทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระเงิน 

กระเป๋าและสัมภาระ (Luggage & Carry on Baggage) 

สาํหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใตเ้ครือง นาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนัประหยดั / Economy Class 

Passenger) และสามารถถือสมัภาระขึนเครืองไดน้าํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม 

การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทที่านไม่อาจปฏิเสธได ้

สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขนึเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมีความกวา้ง  เซนติเมตร (  

นิว) x ยาว  เซนติเมตร ( .  นิว) x สูง  เซนติเมตร ( .  นิว)  

ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตาํกว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไมรั่บภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง 
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บริษทัฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์

ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญใ่นวงเงินสูงสุดไม่เกิน ,  บาท / ทา่น 

การสูบบุหรี (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รืองการงดสูบบหุรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ 

จะมีขอ้กาํหนดทีชดัเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูสู้บบุหรี ทงันีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอาย ุมีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมงติดตอ่กนั 

ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก  ใช้เวลายืนประมาณ  -  วันทําการ 

(ลูกคา้ทุกท่านตอ้งมาโชวต์วัเพือทาํการสแกนลายนิวมือที VFS เดนมาร์ก) 

✔ พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายไุม่ตาํกว่า  เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ

หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอืน 

ตอ้งนาํไปแสดงดว้ยเพือเป็นการงา่ยต่อการอนุมติัวซ่ีา *กรณีเคยมีวีซ่าเชงเกน้ แต่หาไมเ่จอ 

ตอ้งไปคดัสําเนาทีสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

✔ รูปถ่ายสีขนาด  นวิ จํานวน  รูป พืนหลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดาํ, หนา้ใหญ่ และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน  เดือน 

และเหมือนกนัทงั  รูป  
✔ สาํเนาทะเบียนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สาํเนาทะเบียนสมรส, หยา่ 

/สาํเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง  ปีบริบูรณ์  
✔ หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัทีท่านทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นนัโดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษทันี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว 

หลงัจากนนัจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา ไมเ่กิน   เดือน    
✔ กรณีทีเป็นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัทีคดัไวไ้ม่เกิน  เดือน 

พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั  เดือน 
✔ Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยอ้นหลงั  เดือน ตอ้งอพัเดทไม่เกิน  วนั ก่อนวนัทียนืคาํร้องขอวีซ่า 

ควรเลือกเล่มทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ และมีจาํนวนไม่ตาํกว่า  หลกั 

เพอืให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพยีงพอทีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเมือกลบัสู่ภูมิลาํเนา 

ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวีซ่า 

ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจากธนาคารรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย และท่านทีอายุเกิน  ปีบริบูรณ์ 

ตอ้งใชบ้ญัชีส่วนตวัยนืเอกสารดว้ย / ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

✔ กรณีทีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ -  แลว้ 

ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึงฉบบัเพอืแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน 

โดยระบุชือผูเ้ดินทางและเหตผุลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย 
✔ กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
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✔ กรณีทีเด็กอายุตาํกว่า  ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม โดยทีบิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได ้ณ ทีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอ 

หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
✔ การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 
✔ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทงันีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
✔ กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 

เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
✔ ทางสถานทูตไมมี่นโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 

หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือนไขทีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


