


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินออสโล	-	Akurshus	-	อาคารรัฐสภาชนเผาพินเมืองแหง
นอรเวย	-	ศาลาวาการออสโล	-	สนามบินออสโล	-	สนามบินเคฟ
ลาวิก

นําคณะพัก
FOSSHOTEL
REYKJAVIK	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

3 เมืองเรคฮอลท	-	น้ําตกเฮินฟอซซา	-	เมืองโอลารฟวิค	-	Kirkjufell
mountain

นําคณะพัก	HOTEL
BUDIR	หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน

4 Kirkjufell	mountain	-	เสนทางวงกลมทองคํา	-	อุทยานแหงชาติ
ซิงเควลลิร	-	กูลฟอสส	-	เกยซีร	-	เมืองเซลฟอสส

นําคณะพัก	HOTEL
SELFOSS	หรือเทียบ
เทาในระดับเดียวกัน

5 Snow	Mobile	-	ทุงน้ําแข็งเมียรดาล	-	หาดทรายสีดํา	-	อุทยาน
แหงชาติสกาฟทาเฟล	-	KIRKJUBAEJARKLAUSTUR	-
Vatnajokull	-	น้ําตกเดทติฟอสส	-	โจกุลซาลอน

นําคณะพัก
FOSSHOTEL
GLACIER	LAGOON
หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

6 ถํ้าคริสตัล	-	Svinafellsjokull	Glacier	-	โจกุลซาลอน	-	หมูบานวิก	-
ภูเขาไฟเฮกลา

นําคณะพัก
ICELANDAIR
HOTEL	VIK		หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

7 น้ําตกสโกกาฟอสส	-	น้ําตกเซลยาแลนสฟอสส	-	บอน้ํารอน	บลูลา
กูน

นําคณะพัก
FOSSHOTEL
REYKJAVIK	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

8 ลองเรือชมปลาวาฬ	-	ทาเรือเรคยาวิก	-	เมืองเรคยาวิก	-	โบสถ
ฮัลลกรีมสคิรคยา	-	Hofdi	House	-	เพอรลัน

นําคณะพัก	PARK
INN	BY	RADISSON
KEFLAVIK	หรือเทียบ
เทาในระดับเดียวกัน

9 สนามบินเคฟลาวิก	-	สนามบินโคเปนเฮเกน

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

10	ก.พ.	60	-	19	ก.พ.	60 145,000	บาท 131,000	บาท 117,000	บาท 16,500	บาท

19	มี.ค.	60	-	28	มี.ค.	60 145,000	บาท 131,000	บาท 117,000	บาท 16,500	บาท



หมายเหตุ	
ทางบริษทัไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน	15	วัน	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,	จองที่พัก,	ราน

อาหาร	สถานที่เขาชมตาง	ๆ	ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร	กรณีที่เกิดเหตุการณ	อาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ
ลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่องไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล,	ภัยพิบัติ,	การถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง	ทําใหการเดินทางลาชา	หรือเหตุสุดวิสัยอื่น	ๆ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได	หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ชําระแลว
เพราะทางบริษทัฯ	ไดชําระคาใชจายตาง	ๆ	ลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายอื่น	ๆ	เกิดขึน้นอกจากในรายการ
ทัวร	หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได

ชวงดึก	
22.00	น.	พรอมคณะที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตู	3	เคานเตอร	D	(16-19)	สายการบินไทย	เจาหนาที่

คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
จากน้ันเชิญรอ	ณ	หองพักผูโดยสารขาออก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.20	น.	ออกเดินทางสู	กรุงออสโล	ประเทศนอรเวย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG954

06.50	น.	ถึง	สนามบินการดเดอมูน	กรุงออสโล	ผานการตรวจคนเขาเมืองและการตรวจของศุลกากรแลว
นําทานเที่ยว	ชมกรุงออสโล	ผานไปชมปราสาท	Akurshus	งานสถาปัตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนส

ซองสสรางในปี	1648	แลวไปชมอุทยานฟร็อกเนอร	ที่มีประติมากรรมที่แสดง	ถึงความเป็นอยูสภาพชีวิต	และ
การดิ้นรนตอสูของมนุษยชาติ	ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง	กุสตาฟ	วิเกอแลนด
กลับเขาสูเขตใจกลางเมือง	ชมทําเนียบรัฐบาล,	พระบรมมหาราชวัง,	อาคารสถาปัตยกรรมเกาแกอายุ

กวา	100	ปี	อาทิ	เนชั่นแนลเธียเตอร,	อาคารรัฐสภา	และศาลาเทศบาลเมืองเกา	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมือง	
ชวงบาย	
12.00	น.	หลังอาหาร	รถโคชนําคณะกลับสูสนามบินการดเดอมูน	กรุงออสโล	อีกครัง้
14.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเรคยาวิก	ประเทศไอซแลนด	โดยสายการบินไอซแลนดแอร	เที่ยวบินที่

FI319	(ใชเวลาในการบินประมาณ	2.40	ชั่วโมง)
15.45	น.	ถึง	สนามบินเคฟลาวิก	(Keflavik	International	Airport)	กรุงเรคยาวิก	(อาวแหงควัน)

เน่ืองจากควันไอน้ําที่พวยพุงขึน้มาจากบอน้ํารอน	นอกจากน้ียังมีตํานานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการ
ปกครองดินแดนแถบน้ีมากอน
นําทานเขาสูที่พัก	อิสระตามอัธยาศัยใหทานไดพักผอนหลังจากเดินทางไกล



ตั้งอยูที่การเดอรมอน	ในเขตยูลเลนแซเกอร	ประเทศนอรเวย	หางจากตัวเมือง
กรุงออสโลไปทางเหนือประมาณ	48	กิโลเมตร	เริ่มเปิดใชในเชิงพาณิชยตั้งแต
ปี	พ.ศ.	2541	เป็นทาอากาศยานหลักของของนอรเว	รวมทั้งเป็นฐานใหบริการ
ของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน	และนอรเวเจียนแอรชัตเทิล	และยังเป็นทา
อากาศยานสําคัญของสเตอรลิงแอรไลน	และไวเดเรอ

ปราสาทหินยุคกลางซึ่งครั้งหน่ึงเคยใชเป็นที่ประทับของราชวงศในปี	1299	จน
กระทั่งปี	1592	จึงมีการปรับปรุงเป็นปอมปราการโดยใชแนวกําแพงและปืน
ใหญเพื่อปองกันเมืองออสโล	หลังจากน้ันปอมปราการแหงน้ีถูกทอดทิ้งและมี
สภาพแยลง	ตอมาจึงมีการเริ่มบูรณะในปี	1899	ปัจจุบันมีการนําเที่ยวชมพื้นที่
รอบนอกปราสาทและหองบางหองที่มีความสําคัญ

ที่ออกแบบโดยสถาปัตยกรรมแบบ	Eclectic	คือการตกแตงแบบผสมผสาน
แบบไมตั้งใจ	ซึ่งเป็นศูนยกลางในการดูแล	และรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
พื้นเมืองไมใหสูญหายไป

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Chinese

ศาลาวาการอยูกลาง	downtown	และสามารถเดินเชื่อมตอไปยังสถานที่ทอง
เที่ยวอื่นๆ	ไดงายมากๆ	และอยูไมไกลจากริมทะเลบริเวณ	oslo	เป็นสถานที่ที่
มีสเนหในทําเลที่ตั้ง

ตั้งอยูที่การเดอรมอน	ในเขตยูลเลนแซเกอร	ประเทศนอรเวย	หางจากตัวเมือง
กรุงออสโลไปทางเหนือประมาณ	48	กิโลเมตร	เริ่มเปิดใชในเชิงพาณิชยตั้งแต
ปี	พ.ศ.	2541	เป็นทาอากาศยานหลักของของนอรเว	รวมทั้งเป็นฐานใหบริการ
ของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน	และนอรเวเจียนแอรชัตเทิล	และยังเป็นทา
อากาศยานสําคัญของสเตอรลิงแอรไลน	และไวเดเรอ

เป็นสนามบินที่ใหญที่สุดของไอซแลนด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	นําคณะพัก	FOSSHOTEL	REYKJAVIK	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



ชวงเชา	
08.00	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองเรยคอลท	นําทานชมบอน้ําพุรอนเดลดารตุงกูเวอร

(Deildartunguhver	Thermal	Spring)	มีอุณหภูมิน้ําสูงที่สุดถึง	97	องศาเซลเซียส	เป็นบอน้ําพุรอนที่ใหญที่สุด
ในไอซแลนด
จากน้ันนําทาน	ชมความสวยงามของน้ําตกเฮินฟอซซา	(Hraunfossar	Waterfalls)	ซึ่งเป็นน้ําตกสาขา

หน่ึงของน้ําตกใหญที่กอกําเนิดจากแหลงลําธาร	และแมน้ําสายตางๆเป็นระยะทางกวา	900	ม.	ของทุงลาวาที่
เกิดจากภูเขาไฟที่อยูภายใตธารน้ําแข็งแลงโจกุล	Langjökull
ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโอลารฟวิค	เป็นหมูบานชาวประมงบนคาบสมุทรสแนเฟลลสเนส	ทางตะวันตกของ

ไอซแลนด	เป็นหน่ึงในเมืองที่มีการคาขายทางเรือที่ใหญที่สุดของประเทศไอซแลนดและยังเป็นเมืองแรกที่ไดรับ
ใบอนุญาตทําการคาจากกษตัริยเดนมารคตั้งแตศตวรรษที่	17	จากน้ันอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย
ในชวงเวลาคํ่าคืน	และทองฟาเปิด	ทานสามารถรอถายภาพแสงเหนือ	(Aurora)	ที	่Kirkjufell	ซึ่งเป็นภู

เขาทรงปิระมิดและมีน้ําตกอยูเบื้องลางเป็นฉากหนา	ในบรรยากาศตอนกลางคืน	หากโชคดีเราก็จะไดถายภาพ
แสงเหนือลอยบนทองฟา	และมีเงาสะทอนสีเขียวมรกตอยูในน้ําขางลางดวย	

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เมืองทางตะวันตกของประเทศ	มีบอน้ําพุรอนขนาดใหญอุณหภูมิสูงสุด	97
องศาเซลเซียสและยังไหลเร็วที่สุดในยุโรป	และน้ําตกลาวา	หรือ	Hruanfossar
Waterfall	น้ําตกที่พาดอยูบนทุงลาวาที่ประทุขึน้มาจากภูเขาไฟ

ซึ่งเป็นน้ําตกสาขาหน่ึงของน้ําตกใหญที่กอกําเนิดจากแหลงลําธาร	และแมน้ํา
สายตางๆเป็นระยะทางกวา	900	ม.	ของทุงลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยูภายใต
ธารน้ําแข็งแลงโจกุล	Langjökull

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหมูบานชาวประมงบนคาบสมุทรสแนเฟลลสเนส	ทางตะวันตกของไอซ
แลนด	เป็นหน่ึงในเมืองที่มีการคาขายทางเรือที่ใหญที่สุดของประเทศไอซ
แลนดและยังเป็นเมืองแรกที่ไดรับใบอนุญาตทําการคาจากกษตัริยเดนมารค
ตั้งแตศตวรรษที่	17



เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวันตกของไอซแลนด	(West	Iceland)	หน่ึงในสถานที่ถาย
ภาพทิวทัศนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซแลนด	ในมุมมองยอดเขารูปกรวย
ควํ่า	มีน้ําตกและธารน้ํารายรอบ	เป็นภาพสัญลักษณของประเทศไอซแลนดก็
วาได	ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ	463	เมตร	ไมวาจะมาเที่ยวที่น่ีในชวงไหน
ก็มีความงดงามตลอดทั้งปี	โดยเฉพาะในหนาหนาวที่จะมองเห็นภูเขา	Kirkjufell
ปกคลุมไปดวยหิมะสีขาว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	นําคณะพัก	HOTEL	BUDIR	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
09.00	น.	นําทาน	ชมบรรยากาศยามเชาของภูเขา	Kirkjufell	เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวันตกของไอซแลนด

(West	Iceland)	หน่ึงในสถานที่ถายภาพทิวทัศนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซแลนด	ในมุมมองยอดเขารูปกรวย
ควํ่า	มีน้ําตกและธารน้ํารายรอบ	เป็นภาพสัญลักษณของประเทศไอซแลนดก็วาได	ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ
463	เมตร	ไมวาจะมาเที่ยวที่น่ีในชวงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี	โดยเฉพาะในหนาหนาวที่จะมองเห็นภูเขา
Kirkjufell	ปกคลุมไปดวยหิมะสีขาว
ชวงบาย	
นําทานเที่ยวชมความมหัศจรรยเหนือธรรมชาติของไอซแลนด	ในเสนทางวงกลมทองคํา	หรือ	Golden	Circle

ทัศนียภาพของทุงหญาตัดกับทุงลาวา	มีฝูงแกะ,	วัวและมาไอซแลนดหากินอยูตามธรรมชาติ
ชมสถานที่สําคัญในประวัติศาสตรของชาติคือ	ซิงเควลลีร	(Þingvellir)	อุทยานแหงชาติแหงแรกของไอซ

แลนด	และมรดกโลกขององคการยูเนสโก	(UNESCO)	เป็นรอยเชื่อมระหวางทวีปยูเรเซียและทวีป
อเมริกาเหนือ	และภูเขาไฟเฮนกิลล	(Hengill)	เป็นจุดกําเนิดดานประวัติศาสตรและดานธรณีวิทยาเพราะเป็นจุด
ที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร	
จากน้ันไป	ชมน้ําตกกูลลฟอสส	(Gullfoss)	หรือไนแองการาแหงไอซแลนด	ถือเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงแหง

หน่ึงของประเทศและยังจัดวาเป็น	1	ใน	3	ที่ไอซแลนดจัดใหอยูในเสนทาง	“วงกลมทองคํา”	
ไปชม	น้ําพุรอนธรรมชาติ	(Geysir)	น้ําพุรอน	หรือ	เกยซีร	ซึ่งเป็นที่มาของคําวา	กียเซอร	geyser	ที่ใชกัน

ทั่วโลก	น้ําพุรอนที่น่ีพวยพุงขึน้สูงกวา	180	ฟุต	ทุกๆ	7–10	นาที	ไอซแลนดเหมือนพระเจาบรรจงสรางขึน้มา
อยางประณีต

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวันตกของไอซแลนด	(West	Iceland)	หน่ึงในสถานที่ถาย
ภาพทิวทัศนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซแลนด	ในมุมมองยอดเขารูปกรวย
ควํ่า	มีน้ําตกและธารน้ํารายรอบ	เป็นภาพสัญลักษณของประเทศไอซแลนดก็
วาได	ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ	463	เมตร	ไมวาจะมาเที่ยวที่น่ีในชวงไหน
ก็มีความงดงามตลอดทั้งปี	โดยเฉพาะในหนาหนาวที่จะมองเห็นภูเขา	Kirkjufell
ปกคลุมไปดวยหิมะสีขาว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ในเสนทางวงกลมทองคํา	หรือ	Golden	Circle	ทัศนียภาพของทุงหญาตัดกับทุง
ลาวา	มีฝูงแกะ,	วัวและมาไอซแลนดหากินอยูตามธรรมชาติ	ชมสถานที่สําคัญ
ในประวัติศาสตรของชาติคือ	ซิงเควลลีร	(Þingvellir)	อุทยานแหงชาติแหงแรก
ของไอซแลนด	และมรดกโลกขององคการยูเนสโก	(UNESCO)	เป็นรอยเชื่อม
ระหวางทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ	สถานที่แหงน้ีมีความสําคัญใน
ฐานะเป็นสภาแหงแรกของไอซแลนด	โดยรัฐสภาไดกอตั้งเมื่อปี	ค.ศ.	930	และ
ตอเน่ืองมาจนถึงปี	ค.ศ.	1789	ซิงเควลลีร	(Þingvellir)	ตั้งอยูตรงรอยแยกของ
หุบเขากับทะเลสาบ	Þingvallavatn	ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญที่สุด
ในไอซแลนด	ใกลกับคาบสมุทรเรกยาเนส	(Reykjanes)	และภูเขาไฟเฮนกิลล
(Hengill)	เป็นจุดกําเนิดดานประวัติศาสตรและดานธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มี
รอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร	จากน้ันไปชมน้ําตกกูล
ลฟอสส	(Gullfoss)	หรือไนแองการาแหงไอซแลนด	ถือเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียง
แหงหน่ึงของประเทศและยังจัดวาเป็น	1	ใน	3	ที่ไอซแลนดจัดใหอยูในเสนทาง
“วงกลมทองคํา”	ที่เมื่อผูมาเยือนไอซแลนดตองมาทองเที่ยว	ชื่อน้ําตกแหง
Gullfoss	มาจากคําวา	Gull	ที่แปลวา	ทองคํา	และ	Foss	ที่แปลวา	น้ําตก	เมื่อ
รวมกันหมายถึง	น้ําตกทองคํา	ถือเป็นหน่ึงในความมหัศจรรยทางธรรมชาติ
ระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งและลดระดับลงในโตรกเขา
เบื้องลางที่ความสูงกวา	30	เมตร	แลวไปชมน้ําพุรอนธรรมชาติ	(Geysir)	น้ําพุ
รอน	หรือ	เกยซีร	ซึ่งเป็นที่มาของคําวา	กียเซอร	geyser	ที่ใชกันทั่วโลก	น้ําพุ
รอนที่น่ีพวยพุงขึน้สูงกวา	180	ฟุต	ทุกๆ	7–10	นาที	ไอซแลนดเหมือนพระเจา
บรรจงสรางขึน้มาอยางประณีต	พลังงานที่อยูใตหินเปลือกโลก	ขับเคลื่อนออก
มาเป็นน้ําพุรอน	ชวยใหอากาศอบอุนเย็นสบาย	และรัฐบาลไดแปลงความรอน
ใหเป็นพลังงานไฟฟาสงใชทั่วประเทศ	ไดเวลานําคณะเดินทางสูเซลฟอสส

อุทยานแหงชาติที่มีชื่อเสียงทางดานการทองเที่ยวและยังเป็นอุทยานแหงชาติ
แหงแรกของประเทศไอซแลนด

น้ําตกกุลลฟอสส	(Gullfoss)	เป็นน้ําตกมีชื่อแหงหน่ึงในจํานวนสถานที่ทอง
เที่ยว	ๆ	หลายแหงของประเทศน้ี	และยังจัดวาเป็นหน่ึงใน	3	ที่ไอซแลนดจัดให
อยูใน	“วงกลมทองคํา”	ที่เมื่อผูมาเยือนไอซแลนดตองมาทองเที่ยว	ชื่อน้ําตก
แหง	Gullfoss	มาจากคําวา	Gull	ในภาษาไอซแลนดที่แปลวาทอง	และ	Foss	ที่
แปลวา	น้ําตก	เมื่อรวมกันก็คงเป็นน้ําตกทองคํา	สวนจะหมายถึงวามีทองคํา	ที่
น้ําตก	หรือวาน้ําตกมาเป็นทองคํา	หรือวาความงามลองละอองน้ําเมื่อปะทะกับ
แสงแดดแลวสะทอนแวววาว	ปรากฏเป็นรุงกินน้ําใหพบเห็นแกผูมาทองเที่ยว
แลวจะเรียกวาเป็นทองก็จนดวยเกลาเหมือนกัน	ฝากไปหาขอมูลตอดวยแลว
กัน	แตถาพูดถึงความงามก็ตองบอกวาอลังการสวยงามสมคําเลาลือ

เป็นน้ําพุรอนธรรมชาติ	ที่พวยพุงขึน้สูงกวา	180	ฟุต	ทุกๆ	7–10	นาที	มีความ
รอนประมาณ	400	องศาเซลเซียส	พุงขึน้มาจากใตดิน	ตั้งอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงใตของไอซแลนด



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ไทย
	นําคณะพัก	HOTEL	SELFOSS	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เมืองเซลฟอสส	(Selfoss)	เมืองศูนยกลางแหงอุตสากรรมขนาดเล็ก	ซึ่งตั้งอยู
ทางตอนใตของประเทศไอซแลนด

ชวงเชา	
08.30	น.	นําทานพบกับประสบการณใหมกับคําเปรียบเปรยที่วา	“อยาเพิ่งไปจากไอซแลนด	หากทานยังไมได

เก็บเกี่ยวประสบการณจากธารน้ําแข็ง”	ดวยการขับรถสโนวโมบิลตะลุยไปในทุงน้ําแข็ง	Mýrdalsjökull
Glacier	บนดินแดนที่อยูสูงที่สุดของโลก	มีความกวางใหญเป็นอันดับ	4	ของธารน้ําแข็งทั้งหมดในไอซแลนด
พื้นที่กวา	596	ตารางกิโลเมตร	ตะลุยไปในทุงน้ําแข็งกวางอยางเต็มอิ่มตลอด	1	ชั่วโมง	(ชุดกันความหนาว,หมวก
กันน็อก,	ถุงมือ,	รองเทาบูท	มีใหบริการ)
ชวงบาย	
นําทานแวะชมหาดทรายสีดํา	ซึ่งเกิดจากการสึกกรอนของหินลาวา	และแนวหินบะซอลต	เป็นหินอัคนีที่

พบไดโดยทั่วไป	เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอยางรวดเร็วบนพื้นผิวโลก
มุงหนาสู	อุทยานแหงชาติสเกฟตาเฟลล	ผานเมือง	KIRKJUBAEJARKLAUSTUR	ชมมวลลาวาขนาด

ใหญ	เป็นแนวกวางที่เกิดการเย็นลงอยางชาๆ	ทําใหเกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม	เป็นปรากฏการณทาง
ธรรมชาติอันนาทึ่ง
จนเขาสูเขตอุทยานแหงชาติที่ใหญเป็นอันดับ	2	ตั้งอยูใตธารน้ําแข็งทีใ่หญทีสุ่ดชื่อวา	VATNAJOKULL	มี

ขนาด	8,300	ตารางกิโลเมตร	เทากับธารน้ําแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน	และขนาดความหนามากที่สุด	หนา
ประมาณ	1,000	เมตร
จากน้ัน	นําทานชมน้ําตกสวารติฟอส	(Svartifoss	Waterfall)	หรือ	น้ําตกดํา	(Black	Fall)	อีกหน่ึงน้ําตกที่

มีชื่อเสียงของอุทยานแหงชาติสกาฟทาเฟล	โดยน้ําตกถูกลอมรอบดวยแทงหินลาวาสีดําตามชื่อเรียกของน้ําตก
ปัจจุบันน้ําตกไดกลายเป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมมากที่สุดแหงหน่ึงของอุทยานแหงชาติวัตนาโจกุล

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

กิจกรรมบนลานสกีที่สนุกตื่นเตนเราใจ	หรือจะเลือกมุมถูกใจกับการถายภาพ
เป็นที่ระลึก	หากทานตองการเขารวมกิจกรรมอื่นๆ	ของลานสกี	อาทิเชน	สกี,
สโนว	ราฟติ้ง	ฯลฯ

Mýrdalsjökull	Glacier	บนดินแดนที่อยูสูงที่สุดของโลก	มีความกวางใหญเป็น
อันดับ	4	ของธารน้ําแข็งทั้งหมดในไอซแลนด	พื้นที่กวา	596	ตารางกิโลเมตร
ตะลุยไปในทุงน้ําแข็งกวางอยางเต็มอิ่มตลอด	1	ชั่วโมง	(ชุดกันความ
หนาว,หมวกกันน็อก,	ถุงมือ,	รองเทาบูท	มีใหบริการ)	ทานพบกับประสบการณ
ใหมกับคําเปรียบเปรยที่วา	“อยาเพิ่งไปจากไอซแลนด	หากทานยังไมไดเก็บ
เกี่ยวประสบการณจากธารน้ําแข็ง”	ดวยการขับรถสโนวโมบิล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หน่ึงในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสรางสรรคดินแดนแหงน้ีใหสวยงาม	รวม
ไวซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่งอยูที่เดียวกัน	เชน	ภูเขาไฟสูงเสียดฟาที่มี
หิมะปกคลุมทั้งปี	ธารน้ําใสซึ่งไหลรินจากภูเขาสูง	รอบๆเป็นป าแคระอันอุดม
สมบูรณดวยตนเบิรชแคระ	และทุงดอกไมหลากหลายสายพันธุบานสะพรั่งใน
ฤดูดอกไมผลิของแตละปี	ชมมวลลาวาขนาดใหญเป็นแนวกวางที่เกิดการเย็น
ลงอยางชาๆทําใหเกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม	ถือไดวาเป็นปรากฎการณทาง
ธรรมชาติอันนาทึ่ง

อยูในหมูบานเล็กๆ	ทางใตของไอซแลนด	จัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
เมื่อปี	1991	หาดน้ีเป็นหาดที่หนาวที่สุด	เพราะอุณหภูมิน้ําทะเลอยูที่	8	องศา
เซลเซียส	ถือเป็นสถานที่นามหัศจรรยที่นาไปชม

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR	ชมมวลลาวาขนาดใหญ	เป็นแนวกวางที่เกิด
การเย็นลงอยางชาๆ	ทําใหเกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม	เป็นปรากฏการณทาง
ธรรมชาติอันนาทึ่ง	จนเขาสูเขตอุทยานแหงชาติที่ใหญเป็นอันดับ	2	ตั้งอยูใต
ธารน้ําแข็งที่ใหญที่สุดชื่อวา	VATNAJOKULL	มีขนาด	8,300	ตารางกิโลเมตร
เทากับธารน้ําแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน	และขนาดความหนามากที่สุด
หนาประมาณ	1,000	เมตร

เขตอุทยานแหงชาติที่ใหญเป็นอันดับ	2	ตั้งอยูใตธารน้ําแข็งที่ใหญที่สุดชื่อวา
VATNAJOKULL	มีขนาด	8,300	ตารางกิโลเมตร	เทากับธารน้ําแข็งทั้งหมดใน
ทวีปยุโรปรวมกัน	และขนาดความหนามากที่สุด	หนาประมาณ	1,000	เมตร

น้ําตกสวารติฟอส	(Svartifoss	Waterfall)	หรือ	น้ําตกดํา	(Black	Fall)	อีกหน่ึง
น้ําตกที่มีชื่อเสียงของอุทยานแหงชาติสกาฟทาเฟล	โดยน้ําตกถูกลอมรอบดวย
แทงหินลาวาสีดําตามชื่อเรียกของน้ําตก	ปัจจุบันน้ําตกไดกลายเป็นหน่ึงใน
สถานที่ทองเที่ยวที่นิยมมากที่สุดแหงหน่ึงของอุทยานแหงชาติวัตนาโจกุล

เป็นทะเลสาปธารน้ําแข็ง	ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด	และลึกเป็นอันดับ
สองของไอซแลนด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	นําคณะพัก	FOSSHOTEL	GLACIER	LAGOON	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



ชวงเชา	
09.00	น.	นําทาน	ชมถํ้าคริสตัล	(Crystal	Cave)	เป็นถํ้าในทะเลสาบแชแข็งที่เกิดจากธารน้ําแข็ง	สวีนาเฟล

ลโจกุล	(Svinafellsjokull	Glacier)	โดยถํ้าแหงน้ีมีปากถํ้าที่เป็นปลองน้ําแข็งสูงประมาณ	22	ฟุต	แตเน่ืองจาก
สภาพอุณหภูมิที่คอนขางมีการเปลี่ยนแปลงบอย	รูปแบบของถํ้าน้ําแข็งจึงไมคอยแนนอน	และมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา	การเขาไปชมความงดงามของถํ้าน้ําแข็ง	จึงสามารถทําไดแคในชวงฤดูหนาว	ความความโดดเดน
ของถํ้าแหงน้ีก็คือ	ผนังน้ําแข็งคือกอนน้ําแข็งสีฟาออนเหมือนกับกอนคริสตัล	ที่สามารถมองเห็นไดภายใตผนัง
ถํ้า	ใหความรูสึกเหมือนเราทองไปในดินแดนพิศวง	และไมคิดวาจะมีอยูจริงในโลกน้ี	(ขอสงวนสิทธิเ์ด็กอายุตํ่า
กวา	10	ปี	ในการเขาชมถํ้าคริสตัล	เน่ืองจากเป็นขอกําหนดในการเขาชมของถํ้าคริสตัล)
ชวงบาย	
เดินทางสู	โจกุลซารลอน	(Jökulsárlón)	ทะเลสาบธารน้ําแข็ง	ที่รูจักกันเป็นอยางดีวาเป็นทะเลสาบธาร

น้ําแข็งที่ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด	เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งที่มากขึน้ๆ	ในทุกๆ	ปี	ปัจจุบันมีพื้นที่
กวางถึง	18	ตารางกิโลเมตร	โดยมีความลึกของน้ําในทะเลสาบถึง	200	เมตร	ตื่นตาตื่นใจกับ	ไอซเบิรก	หรือ
ภูเขาน้ําแข็งกอนโตๆ	เรียงรายโผลพนพื้นน้ําในทะเลสาบ	ยามกระทบแสงแดดกอใหเกิดสีสันสวยงามที่มีอยู
เพียงไมกี่แหงในโลก	ไดเวลานําคณะเดินทางตอสูหมูบานวิก	(Vik)

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

ชมถํ้าคริสตัล	(Crystal	Cave)	เป็นถํ้าในทะเลสาบแชแข็งที่เกิดจากธารน้ําแข็ง
สวีนาเฟลลโจกุล	(Svinafellsjokull	Glacier)	โดยถํ้าแหงน้ีมีปากถํ้าที่เป็นปลอง
น้ําแข็งสูงประมาณ	22	ฟุต	แตเน่ืองจากสภาพอุณหภูมิที่คอนขางมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย	รูปแบบของถํ้าน้ําแข็งจึงไมคอยแนนอน	และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา	การเขาไปชมความงดงามของถํ้าน้ําแข็ง	จึง
สามารถทําไดแคในชวงฤดูหนาว	ความความโดดเดนของถํ้าแหงน้ีก็คือ	ผนัง
น้ําแข็งคือกอนน้ําแข็งสีฟาออนเหมือนกับกอนคริสตัล	ที่สามารถมองเห็นได
ภายใตผนังถํ้า	ใหความรูสึกเหมือนเราทองไปในดินแดนพิศวง	และไมคิดวาจะ
มีอยูจริงในโลกน้ี

สวีนาเฟลลโจกุล	(Svinafellsjokull	Glacier)	เป็นธารน้ําแข็งที่กอใหเกิดถํ้า
คริสตัล	นับเป็นถํ้าน้ําแข็งสีฟาครามสุดอลังการแหงหน่ึงในประเทศไอซแลนด
โดยถํ้าแหงน้ีมีปากถํ้าที่เป็นปลองน้ําแข็งสูงประมาณ	22	ฟุต	แ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหน่ึงในภูเขาไฟที่ใหญที่สุดแถบ	Iceland	ที่มีความสูงถึง	1,491	เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล	และยังคงคุกรุนอยูจนถึงปัจจุบันน้ี	ซึ่งปะทุครั้งลาสุดในปี	พ.ศ.
2543



เป็นทะเลสาปธารน้ําแข็ง	ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด	และลึกเป็นอันดับ
สองของไอซแลนด

หมูบานเล็กๆ	ทางใตของไอซแลนด	ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวย
ที่สุดในโลกเมื่อปี	1991	เป็นหมูบานที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซแลนด	ถึงแมวา
จะไมใชชายหาดที่ดีที่สุดแตก็เป็นสถานที่นามหัศจรรยที่นาไปชมเป็นอยางยิ่ง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	นําคณะพัก	ICELANDAIR	HOTEL	VIK		หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
09.00	น.	ทานทองเทีย่วเสนทางแสนสวย	South	Shore	ประเทศไอซแลนดมีชื่อเสียงในเรื่องของการคน

พบพลังงานความรอนใตพิภพ	ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใชทดแทนเชื้อเพลิง	ทําใหประเทศแหงน้ีไดรับการ
ยกยองใหเป็นเมืองที่ไรมลพิษ	นอกจากน้ีพลังงานดังกลาวยังถูกนํามาใชในดานสาธารณูปโภคอีกดวย
ทัศนียภาพสองขางทางเวนระยะไปดวย	ฟารมปศุสัตว	ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา	(Hekla)	ที่มีความสูง
ถึง	1,491	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซแลนด	ผานการระเบิดมาแลวถึง	19	ครั้ง
ลาสุดในปี	2012
แวะถายรูปกับน้ําตกสโกการฟอสส	(Skogarfoss)	มีความสูง	62	เมตร	ประทับใจกับความสวยงามของ

น้ําตกที่เป็นธรรมชาติ	โอบลอมไปดวยทุงลาวา,	โตรกผา	และหุบเหวแลว	แวะชมน้ําตกอีกแหงหน่ึงคือ	เซล
ยาแลนสฟอสส	(Seljalansfoss)	มีความสูง	60	เมตร
ชวงบาย	
นําคณะเขาสู	บลูลากูน	หรือทะเลสาบสีฟ า	สถานที่ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโดงดังที่สุดของไอซ

แลนด	นักทองเที่ยวกวา	95%	ตางไมพลาดกับการมาเยือนสถานที่แหงน้ี	เชิญทานอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อการ
บํารุงผิวพรรณ	ผอนคลายไปกับ	Stream	&	Sauna	เพื่อการพักผอนอยางแทจริง

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

น้ําตกสโกการฟอสส	(Skogarfoss)	มีความสูง	62	เมตร	ประทับใจกับความ
สวยงามของน้ําตกที่เป็นธรรมชาติ	โอบลอมไปดวยทุงลาวา,	โตรกผา	และ
หุบเหวแลวแวะชมน้ําตกอีกแหงหน่ึงคือ	เซลยาแลนสฟอสส	(Seljalansfoss)	มี
ความสูง	60	เมตร



1	ในน้ําตกงามของทั้งประเทศซึ่งมีแค	3	แหงเทาน้ัน	ตั้งอยูไมไกลจากเมือง
หลวงของประเทศไอซแลนด	สัมผัสกับสายธารของน้ําตกที่ไหลมาจากหนาผา
สูงถึง	60	เมตร	โดยที่เบื้องหลังของน้ําตกสามารถที่เดินเขาไปได	ซึ่งเป็นเวิ้ง
หนาผา	ถํ้าเล็กๆ	สายน้ําเย็นเฉียบ	เพราะเน่ืองจากบนยอดเขา	Eyjafjallsokull
เป็นภูเขาไฟที่ดับมาหลายปีแลว

น้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซแลนด	เป็นสถานที่ที่ไดรับความนิยม
จากนักทองเที่ยวมากที่สุดของไอซแลนด	บอน้ําพุรอนที่เต็มไปดวยแรธาตุซึ่ง
มีชื่อเสียงในการรักษาโรค	มีอุณหภูมิของน้ําเฉลี่ยอยูที่	40	องศาเซลเซียส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	นําคณะพัก	FOSSHOTEL	REYKJAVIK	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
09.00	น.	เขาสู	ทาเรือเรคยาวิก	เพื่อใหทานไดสนุกไปกับกิจกรรมลองเรือชมปลาวาฬ	เป็นที่นิยมของนักทอง

เที่ยว	ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ	วาฬมิงค	หรือในสําเนียงภาษาไอซแลนดเรียกวา	มิงคี	(Minke)	การลองเรือ
ชมวาฬใชเวลา	2	½	-	3	½	ชัว่โมง	(บนเรือมีชุดกันหนาวใหบริการ)	(ขอสงวนสิทธิใ์นกรณีที่บริษทัเรือยกเลิกให
บริการ	อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย)
ชวงบาย	
นําทานสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิข์องกรุงเรคยาวิก	ชมโบสถฮัลลกรีมสคิรคยา	(Hallgrímskirkja)

โบสถทางศาสนาคริสตที่สูงที่สุดในไอซแลนด	เป็นจุดที่สูงอีกจุดหน่ึงของเมืองที่เมื่อขึน้ไปดานบนจะมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ	โบสถน้ีมีความสําคัญในฐานะที่เป็น	ศาสนสถาน	เป็นสถาปัตยกรรมที่มี
เอกลักษณ	สถาปนิกกุดโยน	(Guðjón	Samúelsson)	เป็นผูออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท	รวม
เวลาการกอสราง	38	ปีคือตั้งแตปีเริ่มสรางปี	ค.ศ.1945	จนกระทั่งแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1986
นําทานไป	ชมสถานทีส่ําคัญอีกแหงหน่ึงคือ	Hofdi	House	บานที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตรชาติอันนา

สนใจ	เคยใชเป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง	ผูนํา	2	ประเทศมหาอํานาจผูยิ่งใหญในการยุติสงครามเย็น	ชมรัฐสภา
ของชาวไอซแลนด,	ศาลาเทศบาลเมือง
สมควรแกเวลา	นําทานไปชมเพอรลัน	(Perlan)	เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณโดดเดนไวคอยตอนรับแขกบาน

แขกเมือง	โดยสถาปนิก	อิงกิมูนดูร	เป็นผูออกแบบอาคารรูปทรงคลายลูกโลกครึ่งวง	ตั้งอยูบนฐานที่คลายถังน้ํา
มองเห็นไดในระยะไกล	โดดเดน	แบงเป็นสวนตางๆ	เชน	รานอาหาร,	รานไอศกรีม,	พิพิธภัณฑประวัติศาสตรไว
กิ้ง,	สวนน้ํา	และรานขายของที่ระลึก

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

กิจกรรมลองเรือชมปลาวาฬ	เป็นที่นิยมของนักทองเที่ยว	ในการชมวาฬแบบ
ธรรมชาติ	วาฬมิงค	หรือในสําเนียงภาษาไอซแลนดเรียกวา	มิงคี	(Minke)	การ
ลองเรือชมวาฬใชเวลา	2	½	-	3	½	ชั่วโมง	(บนเรือมีชุดกันหนาวใหบริการ)



เป็นทาเรือที่ตั้งอยูในเมืองหลวงของประเทศไอซแลนด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

กรุงเรคยาวิก	เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ	์มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร
และสถานที่สําคัญๆใหนัดทองเที่ยวไดชมกัน	เชน	โบสถฮัลลกรีมสคิรคยา
(Hallgrímskirkja)	โบสถทางศาสนาคริสตที่สูงที่สุดในไอซแลนด	เป็นจุดที่สูงอีก
จุดหน่ึงของเมืองที่เมื่อขึน้ไปดานบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิก
โดยรอบ	หรือ	จะเป็น	Hofdi	House	บานที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตรชาติอัน
นาสนใจ	เคยใชเป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง	ผูนํา	2	ประเทศมหาอํานาจผูยิ่งใหญ
ในการยุติสงครามเย็น

เป็นโบสถสูงของเมืองเรคยาวิค	มีความสูงทั้งสิ้น	74.5	เมตร	เป็นโบสถที่ใหญ
ที่สุด	และเป็นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดเป็นอันดับหกในประเทศไอซแลนด

บานที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตรชาติอันนาสนใจเคยใชเป็นที่รับรองและจัด
เลี้ยงผูนํา	2	ประเทศมหาอํานาจผูยิ่งใหญในการยุติสงครามเย็น

เป็นสถานที่มีเอกลักษณโดดเดนไวคอยตอนรับแขกบานแขกเมือง	โดย
สถาปนิกอิงกิมูนดูรเป็นผูออกแบบ	อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกครึ่งวง	ตั้งอยู
บนฐานที่คลายถังน้ําา	มองเห็นไดในระยะไกลโดดเดน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	นําคณะพัก	PARK	INN	BY	RADISSON	KEFLAVIK	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	บาย	
05.00	น.	เช็คเอาทแลวคณะออกเดินทางสู	สนามบินเคฟลาวิก	(บริการอาหารเชาแบบกลอง)



08.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโคเปนเฮเกน	โดยสายการบินไอซแลนดแอร	เทีย่วบินที	่FI204

12.00	น.	ถึง	สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมารก	รอเปลีย่นเทีย่วบิน
13.50	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG951

	(บริการอาหารเชาแบบกลอง)

เป็นสนามบินที่ใหญที่สุดของไอซแลนด

เป็นทาอากาศยานที่รองรับการจราจรทางอากาศกรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศ
เดนมารก	และเป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากที่สุดในกลุมประ
เทศนอรดิก	อีกทั้งยังเป็นทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน
ซิสเต็ม

ชวงเชา	
06.20	น.	นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร	(Cannot	make	your	reservation)เน่ืองจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ใน
โปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคา	ดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับกรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึง
ทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันที่จอง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน	และกรุณาชําระคาทัวร
สวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	17	พฤศจิกายน	2559
คารถโคชมาตรฐานยุโรป-ไอซแลนด	ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
คาโรงแรมที่พักระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน	โดยพักเป็นหองแบบ	Twin	/	Double	**กรุณาดู

รายละเอียดแนบทายในหัวขอ	“โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)”
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง	คิดอัตรา	2	ยูโรตอทาน	/	วัน
คาธรรมเนียมวีซาสาธารณรัฐประเทศเดนมารก	(เชงเกน)
คาประกันการเดินทางของ	บริษทั	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	FAST	LANE

TRIPPER	PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา
75	ปี	ไมเกิน	3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท	ทั้งน้ีครอบคลุมถึงสุขภาพ
ที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
–	หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ

สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแล

ของทานเองไมเกิน	7	กิโลกรัม
สําหรับสายการบินไทย	อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	และสามารถถือสัมภาระขึน้

เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	/	สําหรับสายการบินภายในประเทศ	อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน
20	กิโลกรัม	/	ใบ	โหลดไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	และนําสัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
คาทิปหัวหนาทัวร	และไกดทองถิ่น
คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพักและคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก	คาอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯ	จัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม



เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศเดนมารก	ใชเวลายื่นประมาณ	15	วันทําการ**ผูเดินทางทุกทานตองไป
แสดงตน	ณ	ตัวแทนสถานกงสุลประเทศเดนมารก**
พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซา

ในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	พื้นหลังเป็นสีขาว	(ไมใชรูปขาวดํา,	หนาใหญ	และหามสแกน)	มีอายุไมเกิน	6

เดือน	และเหมือนกันทั้ง	2	รูป
สําเนาทะเบียนบาน	/สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/สําเนาทะเบียนสมรส	,

หยา	/สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	(ภาษาอังกฤษ)	/	สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุ

ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอง
เที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน

6	เดือน	พรอมวัตถุประสงค	หรือใบเสียภาษี	และหลักฐานการเงินของบริษทั	ยอนหลัง	6	เดือน
หนังสือรับรองจากทางธนาคาร	และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ตองอัพเดท	ณ	เดือน

ปัจจุบันที่ยื่นคํารองขอวีซา	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อใหเห็น
วามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ในกรณีที่เดินทางเป็น
ครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย
สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน
กรณีที่บริษทัของทาน	เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจากเอกสารขอ

1–6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	(ภาษาอังกฤษ)	ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับ	บิดาหรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่บิดา,

มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการอําเภอหรือ
เขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวาทาน

จะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระคา
ธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา	และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิกวีซา

ของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะ

เป็นเหตุผลใดก็ตาม	ทานไมมีสิทธิเ์รียกรองคืนคาวีซาไดหลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทั	ฯ
ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง	และเงื่อนไขที่บริษทัไดระบุไวขางตนทุกประการ

ขอมูลเพิม่เติมปรากฏการณแสงเหนือ	NORTHERN	LIGHT	(AURORA	BOREALIS)
เป็นปรากฏการณที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุมประเทศที่อยุในเขตอารกติก	เซอรเคิล

โดยมีประเทศไอซแลนด	รวมอยูดวย	มักจะพบเห็นไดทั่วไปเน่ืองจากเป็นแสงที่มาจากชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกไป
ราว	100	-	300	ก.ม.	โดยจะเห็นไดชัดเจนในชวงเวลาฟาเปิด	และอยูในระหวางเดือนพฤศจิกายน	-	เดือนกุมภาพันธ
ของทุกปี

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย
ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋



เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอ	RUFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไมกอนที่ทาน
จะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim	)
การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%,

ออสเตรียนแอรไลน	100	%,	สวนสายการบิน	ฟินแอร,	ลุฟฮันซา,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลน	ขึน้อยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	ๆ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เทาน้ัน
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	3	พฤศจิกายน	2559	การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)
หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง

(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความแตก
ตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มีจะให

บริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ใน

การปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE	USE	เป็น
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน	ๆ

ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทาง	Online	โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็น
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระ
Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	2	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได
สําหรับสายการบินภายในประเทศ	อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน	20	กิโลกรัม/ใบ	โหลดไดทานละ	1

ใบเทาน้ัน	และนําสัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน	10,000	บาท	/	ทาน
การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนด

ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)



หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน	หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	44-30	วัน	หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-15	วันกอนการเดินทาง	หัก	50%	ของคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง	14-1	วันกอนการเดินทาง	หัก	90%	ของคาทัวร
ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW	หัก	100%	ของคาทัวร
หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่นขอ

วีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND
หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา

ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บ.	Allianz
Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะ
ไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


