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NT274
ทวัรย์ุโรป ไอซแ์ลนด ์เดนมารก์ โจกลุซาลอน 8 วัน 5 คนื (TG) [ปีใหม]่
ทัวรย์ุโรป ไอซแ์ลนด ์เดนมารก์ , 8 วัน 5 คนื ,

HOTEL SELFOSS  , PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK  , FOSSHOTEL REYKJAVIK  , Fosshotel Nupar

เรคยาวคิ - วงแหวนทองคํา - พายเรอืคายคั - เซลฟอส - ขบัรถสโนวโ์มบลิ
โจกุลซาลอน - ถ้าํครสิตลั - พระราชวงัอมาเลนบอรก์ - หมูบ่า้นวคิ - อนุสาวรยีน์างเงอืกนอ้ย

ชายหาดสดีํา - เซลยาแลนฟอส - บูลลากูน - ประตมิากรรมซนัโวยาจเจอร์
น้าํตกสโกการฟ์อส - น้าํตกสโกการฟ์อส - น้าํตกสโกการฟ์อส - น้าํพรุอ้นเกรเ์ซอร ์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
นดัพบเพอืทําการเช็คอนิทสีนามบนิสวุรรณภมูิ

21.00 น.
นัดหมายคณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D ชนั 4 (ประต ู2) โดยมเีจา้หนา้ที
คอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน (เดนมารก์) - เรคยาวกิ



01.20 น.
เดนิทางออกจากกรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG950 เวลา 00.50 - 06.35 น. (ณ เวลาทอ้งถนิประเทศเดนมารก์)
เพอืเดนิทางไปทา่อากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

นําคณะเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเขา้สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)

นําทา่นเยียมชมความสวยงามของเมอืงโคเปนเฮเกน เมอืงหลวงแหง่เดนมารก์ โดยถอืเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของภมูภิาค
เป็นศนูยก์ลางของภมูภิาคมาอย่างยาวนาน โดยเรมิดว้ย อนุสาวรยีน์างเงอืกนอ้ย (Little mermaid), น้าํพเุกฟิออน (Gefion Fountain)
และพระราชวงัอมาเลนบอรก์ (Amalienborg) โดยลว้นแตเ่ป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญของเดนมารก์ทังสนิ ใหท้กุทา่นถ่ายรูป Check In เก๋ๆ
กอ่นเดนิทางเขา้สูป่ระเทศไอซแ์ลนด์

เทยีง
**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ทสีนามบนิโคเปนเฮเกน**

12.55 น.
เดนิทางไป ทา่อากาศยานนานาชาตเิคฟลาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดย สายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์เทยีวบนิท ีFI205 เวลา 12.55 - 15.10
น. (ณ เวลาทอ้งถนิประเทศไอซแ์ลนด)์ เมอืไดส้มัภาระเรียบรอ้ย

จากนันคณะเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเขา้สู ่เมอืงเรคยาวกิ (Reykjavik) เพอืเยียมชมความงามของเมอืงหลวงของประเทศไอซแ์ลนด์

แวะถ่ายรูปกับ ประตมิากรรมซนัโวยาจเจอร ์(Sun voyager) เป็นงานประตมิากรรมรูปเรือ สรา้งขนึ โดยชา่งสลักชอื Jon Gunnar Arnason
และ โบสถป์ระจําเมอืง ฮลัลก์รมิสเคริก์ยา (Hallgrimskirkja) ถอืไดว้า่เป็นโบสถค์รสิตท์มีคีวามสงูทสีดุในไอซแ์ลนด์
ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิเพรสชนันสิต ์ลักษณะโบสถม์คีวามแปลกตา และ บา้นฮอฟดเิฮา้ส ์(Hofdi Haus)
บา้นเล็กๆกะทัดรัดแตเ่ต็มไปดว้ยเรืองราวในประวัตศิาสตรท์น่ีาสนใจของไอซแ์ลนด ์ทัง 3 ทนีีถอืเป็นหนงึในสญัญาลักษณ์ของประเทศไอซแ์ลนด์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Fosshotel Reykjavik หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
เรคยาวคิ - วงแหวนทองคํา - พายเรอืคายคั - เซลฟอส

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

เดนิทางสูก่ารเยียมชมสถานททีอ่งเทยีวทเีรียกวา่ “วงแหวนทองคํา” (Golden Circle) เป็นความมหัศจรรยท์เีกดิขนึบนโลกทสีวยงามแปลกตา
ซงึม ี3 สถานททีอ่งเทยีวประกอบกัน โดยเรมิตน้ท ีอทุยานแหง่ชาตซิงิเกวนล ี(Thingvellir)
อุทยานแหง่ชาตแิหง่แรกของไอซแ์ลนดท์ไีดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก โดยสถานทนีีมจีดุเดน่อยู่ทพีนืแผน่ดนิ
ถอืวา่เป็นจดุททีา่นสามารถชมแผน่เปลอืกโลกทเีป็นรอยเชอืมระหวา่งทวปียูเรเซยีและทวปีอเมรกิาเหนือไดอ้ย่างชดัเจน

จากนันเดนิทางตอ่เพอืไปชม น้าํพรุอ้นเกรเ์ซอร ์(Geyser) น ้าํพรุอ้นทมีพีลังงานจากความรอ้นใตพ้ภิพ จะปะทขุนึมาทกุ 5 - 10 นาที
บางความปะทมุคีวามสงูถงึ 20 เมตร

บรเิวณใกลเ้คยีงจะม ีน้าํตกกูลลฟ์อส (Gullfoss) ชมความงดงามของน ้าํตกทองคํา หรือไนแองการ่า ไอซแ์ลนด์
เนืองจากเมอืละอองน ้าํปะทะกับแสงแดดแลว้จะสะทอ้นแวววาวออกมาเป็นสเีหลอืงทองอร่าม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่Stokkeseyri กจิกรรมพายเรอืคายคั กจิกรรมทเีปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
เพราะเราจะนําทา่นไปพายเรือคายัคบนทะเลสาบอันแสนสงบ หมู่บา้นน่ารัก  ๆบา้นไมส้ไตลช์นบท พายเรือลอ่งไปตามน ้าํ
เพอืชมธรรมชาตอัินน่าทงึของไอซแ์ลนดท์อีุดมสมบรูณ์ 
หมายเหต ุ: การพายเรือคายัคมกํีาหนดอายุขันต่าํอยู่ท ี6 ปี หากผูเ้ดนิทางมอีายุต่าํกวา่ 6 ปี ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิในสว่นนีให ้
สําหรับบคุคลทอีายุมากกวา่ 6 ปีแตไ่ม่ประสงคจ์ะทํากจิกรรมทางบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะคนืเงนิให ้เนืองจากตอ้งทําการจองและชําระเงนิลว่งหนา้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม



ทพีกั
Selfoss Hotel หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
ขบัรถสโนวโ์มบลิ - น้าํตกสโกการฟ์อส

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ไมลเ์ดลโจกุล (Mýrdalsjökull) เพอืเลน่กจิกรรมทสีนุกสนาน ตนืเตน้ทสีดุกับการ ขบัรถสโนวโ์มบลิ (Snowmobile)
โดยถอืเป็นกจิกรรมทพีลาดไม่ได ้โดยเราจะตอ้งทําการเตรียมชดุและอุปกรณ์ใหท้า่นพรอ้มกับการผจญภัย และจากนันเราจะนังรถขนึไปบนภเูขา
เพอืขับสโนวโ์มบลิกันบนธารน ้าํแข็ง ซงึถอืวา่มไีม่กทีบีนโลกทสีามารถทําได ้ทังสนุกสนาน ตนืเตน้
พรอ้มเก็บภาพความประทับใจของกจิกรรมอย่างเต็มที
หมายเหต ุ: กจิกรรมขับรถสโนวโ์มบลิกําหนดอายุขันต่าํอยู่ท ี5 ปี หากผูเ้ดนิทางมอีายุต่าํกวา่ 5 ปี
ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิในสว่นนีสําหรับบคุคลทอีายุมากกวา่ 5 ปีแตไ่ม่ประสงคจ์ะทํากจิกรรมทางบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะคนืเงนิให ้
เนืองจากตอ้งทําการจองและชําระเงนิลว่งหนา้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางไปยัง เมอืงสโกการ ์(Skoger)

แวะถ่ายภาพประทับใจกับ น้าํตกสโกการฟ์อส (Skogarfoss) มคีวามสงูถงึ 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน ้าํตกทเีป็นธรรมชาติ
โอบลอ้มไปดว้ยทุง่ลาวา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
Fosshotel Nupar หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
เคลา้สเ์ตอร ์- โจกุลซาลอน - Diamond Beach - Crystal Cave

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

เดนิทางไปยังทะเลสาบน ้าํแข็ง โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) เป็นทะเลสาบน ้าํแข็งทใีหญ่ทสีดุของไอซแ์ลนด์
โดยเกดิจากการละลายของธารน ้าํแข็ง ถอืเป็นธารน ้าํแข็งทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในยุโรป ชมทะเลสาบโจกลุซาลอน และบรเิวณหาดทรายเพชร
โดยบรเิวณหาดทรายเพชรนี มักจะมกีอ้นน ้าํแข็งลอยมาเกยตนือยู่เป็นจํานวนมาก
เหมาะแกก่ารถ่ายภาพและเยียมชมความแปลกของกอ้นน ้าํแข็งขนาดใหญ่ (Iceberg) ทหีลดุและลอยอยู่ในทะเลสาบอย่างน่าอัศจรรยใ์จ
จากนันนําทกุทา่นชมหาดทรายสดํีาทมีกีองน ้าํแข็งเกยตนือยู่เต็มพนืท ีเรียกวา่ “หาดทรายเพชร” (Diamond beach)
ทไีหลมาตามธารน ้าํแข็งวัตนาโจกลุ มุ่งสูท่ะเล และถูกคลนืทะเลซดัมาเกยตนื มรีูปร่างแปลกตาตามธรรมชาตน่ิามหัศจรรย ์ประหนงึ
มใีครเอาเพชรสะทอ้นเงาวบูวาบมาวางกองไวตั้ดกับพนืทรายสดํีาสนทิสดุลกูหลูกูตา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ถ้าํครสิตลั (Crystal Cave) เป็นถ ้าํในทะเลสาบแชแ่ข็งทเีกดิจากธารน ้าํแข็งสวนีาเฟลลโ์จกลุ (Svinafellsjokull Glacier)
โดยถ ้าํแหง่นีมปีากถ ้าํทเีป็นปลอ่งน ้าํแข็งสงู ความงดงามของถ ้าํน ้าํแข็งทําใหเ้ขา้ชมไดแ้คใ่นชว่งฤดหูนาว ความความโดดเดน่ของถ ้าํแหง่นีก็คอื
ผนังน ้าํแข็งสฟ้ีาอ่อนเหมอืนกับกอ้นครสิตัลใหค้วามรูส้กึเหมอืนเราทอ่งไปในดนิแดนพศิวง และไม่คดิวา่จะมอียู่จรงิในโลกนี
หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธเิด็กอายุต่าํกวา่ 10 ปี ในการเขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิในสว่นนีสําหรับบคุคลทอีายุมากกวา่ 10
ปีแตไ่ม่ประสงคจ์ะทํากจิกรรมทางบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะคนืเงนิให ้เนืองจากตอ้งทําการจองและชําระเงนิลว่งหนา้
(ทังนีการเขา้ไปชมถ ้าํจะเปิดในชว่งฤดหูนาวเทา่นัน)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร



ทพีกั
Fosshotel Nupar หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
วคิ - ชายหาดสดํีา - เซลยาแลนฟอส - บูลลากูน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวคิ (Vik) หมู่บา้นทอียู่ตดิรมิทะเล

นําทา่นชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิชายหาดสดํีา (Black sand beach) เอกลักษณ์ของเมอืงวคิ เพอืเก็บภาพเป็นทรีะลกึ
นอกจากนียังมปีรากฎการณ์แทง่หนิประหลาดทโีผลม่าเหนือพนืดนิทเีกดิจากการเย็นตัวลงอย่างเฉียบพลันของลาวากลายเป็นแทง่หนิบะซอลต์

จากนันเดนิทางไปยัง เมอืงเซลฟอส (Selfoss) โดยระหวา่งทางนันจะผา่น น้าํตกเซลยาแลนฟอส (Seljalansfoss)
ถอืเป็นน ้าํตกทสีวยงามและมคีวามแปลกตาทสีดุ แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทกุทา่นผอ่นคลายไปกับการแชน่ ้าํแร่ รสีอรท์บลลูากูน (Blue Lagoon) เพอืทํากจิกรรมแชน่ ้าํแร่
โดยเป็นอกีหนงึกจิกรรมทไีม่ควรพลาดดว้ยประการทังปวงหากมาท ีไอซแ์ลนด ์เพราะเป็นททีคีนทัวโลกตา่งอยากเดนิทางมาแชน่ ้าํแร่ทนีี
ซงึน ้าํแร่ทนีีมลัีกษณะพเิศษทมีทีเีดยีวในโลก ทังสนุกสนานเพลดิเพลนิ ผอ่นคลายไปกับการแชน่ ้าํ (มผีา้เช็ดตัวเตรียมให)้ พรอ้มกับการพอกหนา้
พอกตัวทชีว่ยทําใหผ้วิพรรณเราเปลง่ปลัง เขาวา่กันวา่ แชน่ ้าํ พอกโคลนทนีี ทําใหอ้ายุลดลง 10 - 20 ปี
หนา้ไม่เด็กไม่ยอมขนึจากบอ่กันอย่างแน่นอน ถอืวา่เป็นอันจบกจิกรรมการเดนิทางไดอ้ย่างสดุแสนประทับใจ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Park Inn By Radisson Keflavik หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี7
เคฟลาวกิ - สต็อกโฮลม์ - กรุงเทพมหานคร

เชา้ตรู่
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

ออกเดนิทางไปยัง สนามบนิเคฟลาวคิ ทําการเช็คอนิและเดนิทางไปยังทา่อากาศยานนานาชาตอิลันดา เมอืงสตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน
โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์เทยีวบนิท ีFI306 เวลา 07.35 - 11.40 น. (ณ เวลาทอ้งถนิประเทศสวเีดน)

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลนัดา เมอืงสตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน ทําการเช็คอนิ การคนืภาษีสําหรับการชอ้ปปิง

บา่ย
เดนิทางกลับ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG961 เวลา 13.30 - 06.20 น. (+1) (ณ
เวลาทอ้งถนิประเทศไทย)

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

06.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป ไอซแ์ลนด ์เดนมารก์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพฤหัสบดที ี26 กันยายน 2562 เวลา 17:10 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป ไอซแ์ลนด ์เดนมารก์

คา่ทัวรร์วม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ

• คา่พาหนะท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ ตามมาตรฐานยโุรป

• คา่เขา้ชมสถานท  ีสโนวโ์มบลิ, ถ ้าํน ้าํแขง็ / เดนิธารน ้าํแขง็สกาฟตาเฟล, บลลูากนู

• โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยโุรป หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ ในกรณทีที่านมขีอ้จํากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ
กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพอืความเหมาะสม

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศไอซแ์ลนด ์(สถานกงสลุเดนมารก์) (เชงเกน้) **พกัในประเทศไอซแ์ลนด ์7 คนื**

• คา่ประกนัการเดนิทางของ บรษัิท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรอื บรษัิท MSIG Co., Ltd. แบบ OASIS
PL AN.คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ, คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศตามวงเงนิในกรรมธรรม์
ทังนคีรอบคลมุถงึสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั
(หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณสีมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร)์

• คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วัน

คา่ทัวรไ์มร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 % ของคา่บรกิาร

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านตอ้งการใชบ้รกิาร ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครงั

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั
คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านอาจตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ

การจองทัวร ์( How to make your reservation )
• เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรณุาจองทัวรแ์ละ ชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 20,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง
หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวรต์อ่บคุคลดงัตอ่ไปน ี(Cannot make your reservation)
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิ ถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใช  ้วลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่ง ๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกถงึการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถทเีกยีวขอ้งกบัการเดนิทางท่องเทยีว

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์และตอ้งการแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง หรอืกลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาท  ิผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั, พดูจาหยาบคาย, สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้



การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดอืนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
***เงอืนไขการยกเลกิตามระยะวนัเวลา***
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 60 วันคนืเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วันหกัมดัจํา 20,000 บาท/ท่าน

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 วันหกั 50% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิในวันเดนิทาง 7 วัน หรอื NO SHOWหกั 100% ของคา่ทัวร์

***เหตผุลประกอบการยกเลกิการเดนิทาง***
• หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใดเงอืนไขหนงึ และสามารถหาบุคคลมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวซีา่ไดท้ันตามกาํหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้่ายเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตวัเท่านัน (แตจ่ะตอ้งไมอ่ยูใ่นเงอืนไขของตวัทเีป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)

• หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่
ตามหลกัการพจิารณาของสถานทูตทุกประการ ใหนั้บการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทังหมด
เป็นไปตามเงอืนไขการยกเลกิตามระยะวันเวลาดงักลา่วขา้งตน้ หากในกรณทีที่านไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้่านยนืขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยนืขอวซีา่แบบกรุป๊

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน
(โดยจะคนืคา่ทัวรใ์หแ้กผู่เ้ดนิทางเตม็จํานวน ยกเวน้คา่วซีา่ในกรณทีมีกีารยนืแลว้)

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตารางเวลาการท่องเทยีวใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาการเดนิทาง
รวมทังไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัอนัไดแ้ก ่การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ
โดยสทิธปิระโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซอืประกนัเพมิเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PL AN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co.,
Ltd. หรอื บรษัิท MSIG Co., Ltd. ทรีะบุความรบัผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน ทังนบีรษัิทฯ
จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย
หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้ทังหมด

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) :
•  หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงช่วงเวลาวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 30 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ ( Air Ticket )
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิท ฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท ฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่วกรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท  ีฯ เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไม่

การสะสมไมลข์องสายการบนิ ( Mileage Cliam )
• การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินันๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน



คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge / Tax YQ)
• คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี17 ธนัวาคม 2555 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิ บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
• การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้
หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร
ซงึความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PL AN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
• ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม



เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศเดนมารก์ ใชเ้วลายนืประมาณ 15 วันทําการ (ในการยนืคํารอ้งขอวซีา่
ขอความกรุณาทกุทา่นมาสแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง ทศีนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่ VFS ของเดนมารก์ )
ตกึเดอะเทรนด ีสขุมุวทิ 13
• พาสปอรต์ทยีงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 3 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ท่านจะตอ้งนําไปแสดงดว้ย เพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 35-45 มม. พนืหลงัสขีาวและเป็นรปูทถีา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รปูตอ้งไมม่กีารตกแตง่ใดๆ จํานวน 2 ใบ (ไมใ่ช่รปูขาวดาํ และหา้มสแกน)
มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง 2 รปู ทนีเีขม้งวดมากในเรอืงรปูถา่ยกาํหนดความยาวของใบหนา้วัดจากศรีษะถงึปลายคางตอ้งอยูใ่นช่วงความยาว 3 –
3.6 เซนตเิมตรเท่านัน

• สําเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 18
ปีบรบิูรณ์

• หนงัสอืรบัรองการทํางานจากบรษิทั (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทที่านทํางานอยู ่โดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทน ีและช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน

• กรณทีเีป็นนกัเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ี“หนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ

• Statement บญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทางยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยตอ้งอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบันและออกโดยธนาคารรบัรอง
ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา เพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั (เป็นภาษาองักฤษ)

***สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน***
• กรณทีบีรษิทัของทา่น ท่านเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนกัเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ี“หนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ

• กรณทีเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ
ทังนบีรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเช่นกนั

• กรณทีทีา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

หมายเหต ุ: ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอทุกกรณี
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