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กําหนดการเดินทาง , 28 มิถุนายน / , 23 กรกฎาคม /
11, 22 สิ งหาคม / , 26 กันยายน
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วันแรกของการเดินทาง (1)
22.30น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ พบ
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน

วันทีสองของการเดินทาง (2)
00.55 น.
07.25 น.

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – ออสโล (นอร์ เวย์ ) – เรคยาวิค (ไอซ์ แลนด์ )

ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) โดยเทียวบินที TG (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติออสโล การ์ เดอร์ มอน (Oslo Gardermoen Airport) กรุ งออสโล (Oslo)
ประเทศนอร์ เวย์ (Norway) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว นําท่านชม สวนอุทยานฟร็อกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park) สวนสาธารณะอันเป็ นผลงานของ
ปฏิมากรทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของประเทศนอร์ เวย์ (Norway) กุสตาฟ วิกกลันด์ ซึ งแสดงเกียวกับวัฏจักรของชีวิตมนุษย์
โดยเฉพาะเสาหิน โมโนลิธ (Monolith) กลางสวนทีสู งถึง เมตร ทียิงใหญ่ทีสุ ดซึ งนักท่องเทียวไม่ควรพลาดชม
ในหมู่ปฎิมากรรมทังหมด

จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงออสโล (Oslo) ซึ งสมัยก่อนนันเคยเป็ นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิง
โบราณ ทีปั จจุบนั ได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองทีน่าอยูท่ ีสุ ดเมืองหนึงของโลก เมืองออสโล (Oslo) เป็ นเมืองใกล้
นํา ใกล้ธรรมชาติ และสนิทชิ ดเชือกับศิลปะเป็ นอย่างดี รวมทังเป็ นทียอมรับกันว่าเป็ นเมืองหลวงทีสําคัญในด้าน
วัฒนธรรมของยุโรป นําท่านชม กรุ งออสโล (Oslo) ผ่านชี วติ ผูค้ นในกรุ งออสโลทีดูสดชืน รี แลกซ์ ไม่ตึงเครี ยด มี
ความบันเทิงกลางแจ้งตามท้องถนนให้ชม โดยมีถนนหลัก Karl Johans Gate ซึ งเริ มจากสถานีรถไฟ Central
Station ผ่านรัฐสภา โรงละครแห่งชาติ มหาวิทยาลัยจนถึงพระราชวัง ซึ งรายล้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหาร แหล่ง
ชุมชนสังสรรค์ อิสระให้ท่านช้อปปิ งอย่างจุใจ บริ เวณย่ านคาร์ ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็ นแหล่งช้อปปิ ง
ทีเลืองชือของเมืองออสโล สิ นค้าของฝากทีเป็ นทีนิยมของนักท่องเทียว แต่อย่างไรก็ตาม สิ นค้าและของทีระลึก
ต่างๆ ทีขายกันในประเทศนี จะมีราคาค่อนข้างสู ง เนืองจากนอร์ เวย์เป็ นประเทศทีมีค่าครองชีพสู งทีสุ ดในโลก
ประเทศหนึง
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จนกระทังได้เวลาอันสมควร นําท่านสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติออสโล การ์ เดอร์ มอน (Oslo Gardermoen
Airport)
** บริษัทแจกเงินท่ านละ ยูโร ให้ ท่านได้ อสิ ระเลือกทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยบริเวณสนามบิน หาทานได้ ง่าย มี
หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวก ดูแลท่ าน **
14.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) ประเทศไอซ์ แลนด์ (Iceland) โดย สายการบินภายในภูมิภาค (ใช้ เวลา
เดินทาง ชั วโมง นาที)
15.25 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) ประเทศไอซ์ แลนด์ (Iceland)
(เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศนอร์ เวย์ ชัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจศุลกากรแล้ว นําคณะออกเดินทางเข้าสู่ กรุ ง
เรคยาวิค (Reykjavik) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) เมืองหลวงอันทันสมัยแม้จะอยู่
ไกลสุ ดขอบโลกของประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ประเทศทีน่าไปเทียว ด้วยภูมิประเทศเฉพาะตัวของ ไอซ์แลนด์
(Iceland) ทีมีธรรมชาติอนั งดงามเต็มไปด้วยธารนํา แข็ง ภูเขานําแข็ง นําพุร้อน และภูเขาไฟ รวมถึงไอซ์แลนด์
(Iceland) ยังมีอากาศทีดีบริ สุทธิ ทีหนึงในโลก และมีความงดงามของธรรมชาติอนั น่าอัศจรรย์ทีคุม้ ค่าแก่การมา
เทียวชม ขนาดทีว่าหนังสื อคู่มือการท่องเทียว เบสท์ อิน แทรเวล
Best in Travel
ซึ งจัดทําเป็ นประจํา
ทุกปี โดยบริ ษทั แนะนําการท่องเทียว โลนลี แพลนเน็ต ของ อังกฤษ (England) จัดอันดับให้ประเทศไอซ์แลนด์
(Iceland) เป็ นสถานทีท่องเทียวคุม้ ค่าเงินทีสุ ดของโลกอันดับ
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จากนันนําท่าน ชมเพอร์ แลน (Perlan) สถานทีทีมีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก
เนืองจากตังอยูบ่ นเนิ นเขา มีความสู งเท่ากับอาคาร 5 ชัน จากพืนดิน 25.7 เมตร เป็ นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็ น
รู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ งวง ตังอยูบ่ นฐานทีคล้ายถังนําขนาดใหญ่ 4 ฐาน ทีมองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan
ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ทีแปลว่า อ่าวซึ งการสร้างสถานทีแห่งนีจะให้หมายถึงว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก

19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Grand Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสามของการเดินทาง ( )
07.30 น.

เรกยาวิค – เรย์ คอล์ท – อาคูเรย์ รี

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านชม กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) เริ มกันที โบสถ์ ประจํากรุ งเรคยาวิค (Reykjavik Church) กันทีมีชือ
ว่า โบสถ์ ฮัลล์ กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja Cathedral) โบสถ์สูงของ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) ตัวโบสถ์มี
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ความสู งถึง . ม. รวมถึงยังเป็ นจุดชมวิวทีสู งอีกจุดหนึงของเมืองเรคยาวิค (Reykjavik) ทีเมือขึนไปด้านบนจะ
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) อันสวยงามได้ โดยรอบ และด้านหน้าของโบสถ์ยงั มี
อนุสาวรีย์เลฟร์ อีริกสั น (Leifr Eiriksson Monument) ยืนตระหง่านอยูเ่ บืองหน้า ซึ งในประวัติศาสตร์ ไอซ์แลนด์
(Iceland) ถือว่าเลฟร์ อีริกสันเป็ นชาวนอสร์ ชาติยโุ รป คนแรกทีไปเหยียบดินแดนแถบอเมริ กาเหนื อ (North
America) ซึ งรวมถึงกรี นแลนด์ (Greenland) ด้วยโดยอนุ สาวรี ยน์ ีสหรัฐอเมริ กา (USA) มอบให้แก่ไอซ์แลนด์
(Iceland) เนื องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ พันปี

จากนัน นําท่านชมสถาปัตยกรรม Solfar (Sun Voyager) Sculpture ตังอยูร่ ิ มอ่าวเรคยาวิก เป็ นแลนด์มาร์ คอีก
แห่งหนึงของเรคยาวิก และต่อด้วย Harpa อาคารสมัยใหม่ทีเต็มไปด้วยกระจก เป็ นทังหอแสดงคอนเสิ ร์ต และ
ศูนย์การประชุม มีพืนทีใช้สอยมากกว่าสามแสนตารางฟุต จุดเด่นอีกอีกของ Harpa คือกระจกประดับ
อาคารทีเปลียนสี สันจากแสงไฟราวกับอาคารมีชีวติ เต้นระบําได้ และมีสระนําอยูห่ น้าอาคาร ถ่ายภาพใน
มุมมองเงาสะท้อนนําได้อย่างสวยงาม
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จากนัน นําท่านไปชมสถานทีสําคัญอีกแห่งหนึงคือ Hofdi House บ้านทีมีเรื องราวในประวัติศาสตร์ ของชาติอนั
น่าสนใจ เคยใช้เป็ นทีรับรองและจัดเลียง ผูน้ าํ ประเทศมหาอํานาจผูย้ งใหญ่
ิ
ในการยุติสงครามเย็น นําท่าน ผ่าน
ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง ไอซ์แลนด์ (Iceland)

12.00 น.

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางไปทางฝังตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์ สู่ เมืองเรย์ คอล์ ท (Reykholt)
(ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นําท่านชม นําตกเฮินฟอซซ่ า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ งเป็ นนําตกสาขาหนึงของนําตก
ใหญ่ทีก่อกําเนิดจากเหล่าลําธารและแม่นาสายเล็
ํ
กสายน้อยเป็ นระยะทางกว่า เมตรของทุ่งลาวาทีเกิดจากหนึง
ในภูเขาไฟทีอยูภ่ ายใต้ ธารนําแข็งแลงค์โจคูล (Langjokull)
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จากนัน นําท่านชม บ่ อนําพุร้อนเดลดาร์ ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) ซึ งเป็ นบ่อนําพุร้อนนํา
ไหลเร็ วทีสุ ดในยุโรป และใหญ่ทีสุ ดใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) อีกด้วยโดยอุณหภูมินาสู
ํ งสุ ดถึง องศาเซลเซี ยส

19.00 น.

จากนันนําท่านมุ่งหน้าสู่ นอร์ ทไอซ์แลนด์ (North Iceland) จุดหมายอยูท่ ี เมืองอาคูเรย์ รี (Akureyri) (ระยะทาง
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ และยังเป็ น เมืองทีใหญ่
เป็ นอันดับสองของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซึ งตังอยูบ่ นเนิ นเขาอาคูเรย์รี (Akureyri Hill) มี แม่นาโครสซาเนสบอร์
ํ
เกียร์ (Krossanesborgir River) เป็ นแม่นาสายสํ
ํ
าคัญของเมืองไหลผ่าน ถ้าเปรี ยบกับเมืองไทย ก็น่าจะประมาณ
เชียงใหม่ถือเป็ นเมืองพักตากอากาศในวันหยุดของชาวไอซ์แลนด์ เนื องจากเป็ นเมืองทีมีอากาศอบอุ่น ถึงแม้จะอยู่
ห่างจาก เส้นอาร์ คติก เซอร์ เคิล (Arctic Circle) เพียง ไมล์เท่านันและท่านสามารถเห็นพระอาทิตย์เทียงคืนได้
ในระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
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นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Icelandair Akureyri Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง ( )
07.30 น.

อาคูเรย์ รี – ฮูซาฟิ ค – แอสบากี – อาคูเรย์ รี

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮูซาฟิ ค (Husavik) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที)
บ้านเรื อนทีนีจะมีภูมิทศั น์เหมือนฉากละคร ลักษณะบ้านเป็ นบ้านเดียวหลังเล็ก มีชนเดี
ั ยว รู ปแบบบ้านจะแตกต่าง
กันตามสไตล์ และมีลกั ษณะเด่น คือ หลังคาสารพัดสี และอีกหนึงกิจกรรมของ เมืองฮูซาฟิ ค (Husavik) นันก็คือ
การล่ องเรื อชมปลาวาฬ (Whale Watching) สําหรับใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) จุดชมปลาวาฬมีอยู่ จุดใหญ่แห่ง
แรกที กรุ งเรคยาวิค (Reykjavik) และอีกจุดคือ เมืองฮูซาฟิ ค (Husavik) แห่งนีที เมืองฮูซาฟิ ค (Husavik) ทีในอดีต
เป็ นแหล่งประมงขนาดใหญ่ กระทังถูกดัดแปลงให้เป็ นแหล่งท่องเทียว ทีขึนชื อในเรื องของการลงไปชมปลาวาฬ
กลางทะเล ซึ งท่านมีโอกาสเห็นวาฬมิงค์ สู งถึง . %

*** ทังนีการล่ องเรื อออกไปชมปลาวาฬนัน ขึนอยู่กบั สภาพอากาศ ในแต่ ละวันเป็ นหลัก บริษัทต้ องขอสงวนสิ ทธิ
ในกรณีทสภาพอากาศไม่
ี
เอืออํานวย โดยจะหาสถานทีท่ องเทียวอืนมาทดแทนให้ ท่าน ***
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ หุบเขาแอสบากี (Asbyrgi Canyon) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง) หุ บเขารู ปเกือกม้าทีมีความกว้างถึง กิโลเมตร โอบล้อมด้วยหน้าผาสู ง เมตร ทีชาวไวกิง
เชือกันว่าเป็ นรอยเกือกม้าของเทพเจ้าโอดีนขณะทะยานขึนท้องฟ้า นําท่านชม นําตกเดทติ (Dettifoss) (ระยะทาง
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) ซึ งถือว่าเป็ นนําตกทีใหญ่ทีสุ ดในยุโรป ทีคงความเป็ น ธรรมชาติ
โดยไม่มีการแต่งเติมสิ งก่อสร้างใดๆ ในบริ เวณนําตก ท่านสามารถมองเห็นละอองนําทีกระเซ็นขึนสู่ ทอ้ งฟ้านับ
หลายกิโลเมตรก่อนเข้าถึงนําตก
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จากนัน นําทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอาคูเรย์ รี (Akureyri) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) ผ่านชมบ้านเรื อนทีจัดแผนผังเมือ อย่างเป็ นระเบียบสวยงาม นําท่านชม เมืองอาคูเรย์รี (Akureyri) ผ่านชม
โบสถ์ อาคูเรย์ รี (Akureyri Church) ซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง เป็ นโบสถ์คริ สต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดย
สถาปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี
หน้าต่างกระจกสี กลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลักนูน
บนระเบียงโดยประติมากรแสดงการบัพติสมา อิสระให้ท่านช้อปปิ งบน ถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา
(Gerartogata Street) ถนนสายช้อปปิ งของเมืองซึ งมีสินค้า แบรนด์เนมท้องถินมากมาย

19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Icelandair Akureyri Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

อาคูเรย์ รี – ทะเลสาบมิวตั น์ – เบรียดดัลซาวิก

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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เช้านี นําท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบมิวตั น์ (Myvatn Lake) ซึ งเป็ นทีตังของบ่อนําพุร้อนซึ งมีผลพวงมาจากลาวา
ภูเขาไฟ และพืนทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณี วทิ ยา และได้รับการประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์ของไอซ์แลนด์ ใน
ปี ค.ศ.
นําท่านสู่ นําตกโกด้ า (Godafoss Waterfall) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) หรื อทีรู ้จกั ในนาม นําตกของพระเจ้ า (The Waterfalls of Gods) ซึ งมีความสู ง 12 ม. และเป็ นนําตกทีมี
ความสวยงามทีสุ ดในประเทศไอซ์แลนด์ ซึ งถูกค้นพบโดยนักบุญชาวคริ สต์เมือพันปี ก่อนคริ สตกาล อิสระให้ท่าน
ได้ชืนชมความงามของนําตกแห่งนีต่อด้วยการชมความอัศจรรย์ของพืนดินทีเกิดจากการไหลรวมตัวของลาวา

จากนันนําท่านชม ดิมมูบอร์ เกียร์ (Dimmuborgir Lava Labyrinth) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ นาที)ทีเกิดจากการรวมตัวกันในรู ปแบบต่างๆ ทังรู ปทรงกระบอก ทรงกรวย อีกหนึงความอัศจรรย์ที
เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน อาบนําแร่ ในเขตทะเลสาบมิวตั น์ (Myvatn Nature Baths) อีกหนึงเขตอาบนําแร่ ของ ไอซ์แลนด์ เป็ น
นําแร่ ทีอุดมไปด้วยสิ งทีมีประโยชน์ต่อผิวพรรณ เนืองจากเขตทะเลสาบมิวตั น์ (Myvatn Lake) เป็ นเขตทีมีบ่อนําพุ
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19.00 น.

ร้อนอยูใ่ ต้ดินจึงเป็ นแหล่งสะสมของแร่ ธาตุต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นแคลเซี ยม โซเดียม คลอรี น ซิ ลิกา้ เป็ นต้น โดย
อุณหภูมิเฉลียสู งถึง 36-40 องศาเซลเซี ยส (มีบริการผ้ าเช็ ดตัวให้ ท่านละ 1 ผืน และกรุ ณาเตรียมชุ ดว่ ายนําไปด้ วย
สํ าหรับแช่ นําพุร้อน) จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ ภูมิภาคตะวันออกของไอซ์แลนด์ (Eastern Iceland) ต่อสู่
เมืองเบรี ยดดัลซาวิก (Breiddalsvik) (ระยะทาง 255 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) ซึ งเป็ นเมือง
ชายทะเลโดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอนั งดงามไม่วา่ จะเป็ นลาวาของภูเขาไฟ นําตกหลากหลายสาย และ
สัตว์ต่างๆ ทีอยูร่ ะหว่างสองข้างทาง อาทิเช่น กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า นกเป็ ดนํา ฯลฯ
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Blafell Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง ( )
07.00 น.

เบรียดดัลซาวิก – ธารนําแข็งพันปี วัทนาโจกุล – วิค

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านออกเดินทางเลาะเลียบขนาบไปกับ ธารนําแข็งพันปี วัทนาโจกุล (Glacier Vatnajökull) โดยจุดหมาย
อยูท่ ีทะสาบธารนําแข็งทีใหญ่ทีสุ ดในประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ทีชือว่า ทะเลสาบธารนําแข็ง โจกุลซาลอน
(Jökulsárlón Glacier Lake) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) ทีปรากฏ
เกิดขึนครังแรกในช่วง ค.ศ. - และค่อย ๆ ขยายตัวเพิมพืนทีขึนเรื อย ๆ ปรากฏว่าในปี
มีพืนที .
ตารางกิโลเมตร เมือธารนํา แข็งละลายม ากขึน มากขึน ๆ ในทุก ๆ ปี ในปั จจุบนั มีกินพืนทีกว้างถึง ตาราง
กิโลเมตร โดยมีความลึกของนําถึง เมตร ทะเลสาบธารนําแข็งโจกุลซาลอนจึงได้ชือว่าเป็ นทะเลสาบมีลึกเป็ น
อันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ นําท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของทุ่งนําแข็งก้อนใหญ่ทีละลายลงมาจากภูเขา
นําแข็งด้านบนและไหลลงมาสู่ ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสี ดาํ ทีริ มฝังทะเลตอนปลายทีเชือมระหว่างทะเล
กับโจกุลซาลอน ทีมีชือเรี ยกว่า Skúas และสี ขาวตระกูลนกนางนวล ทีเรี ยกว่า Big seagull หรื อหากโชคดีท่าน
อาจจะได้เห็นสิ งโตทะเลทีดําผุดดําว่าย หรื อหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนันสถานทีนียังเคยใช้เป็ นสถานทีถ่าย
ทําภาพยนตร์ ชือดัง JAMES BOND และBATMAN อีกด้วย
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12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (Vik) ระหว่างทางนําท่าน แวะชมความสวยงามทีแปลกตาของหาดทรายสี ดํา
(Reynisfjara Black Sand Beach) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) อันมีเทือกเขาที
เกิดจากการสึ กกร่ อนของหิ นลาวา และแนวหิ นบะซอลต์ เป็ นหิ นอัคนีทีพบได้โดยทัวไป ทีเกิดจากการเย็นตัวของ
ลาวาอย่างรวดเร็ วบนพืนผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองวิค (Vik) เมืองเล็กๆ ซึ งมีประชากรเพียง คน เป็ นเมืองเล็กๆ
ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสู งปกคลุมด้วยกลาเซี ยร์ มีทิวทัศน์ทีงดงาม พร้อมทังยังมีอากาศ สดชืนเย็นสบาย
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19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Dyrholaey Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง ( )
07.00 น.

วิค – ธารนําแข็งเมียร์ ดาลโจกุล - สโคค้ า – เซสฟอส

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านไปเดินเล่น บริ เวณหน้ าผา เดียร์ โฮไล (Dyrholaey) อีกหนึงสถานทียอดนิยมของนักท่องเทียว เพราะว่าอยู่
ไม่ไกลจากถนนเส้นหลักลักษณะเด่นคือ เป็ นหิ นทีก่อตัวเป็ นรู ปโค้ง มีทางลอดตรงกลางซึ งการโค้งนีเกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟในอดีตจากนันเดินทางต่อขึนสู่ พืนทีระดับสู งประมาณ , ฟุต บน ธารนําแข็งเมียร์ ดาลโจกุล
(Myrdalsjokull Glacier) อันกว้างใหญ่ ทีท่านสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ซึ งแตกต่างอย่างสิ นเชิงกับธารนําแข็ง
ใน อลาสก้า (Alaska) ทีเพียงแค่มองเห็นในระยะไกลเท่านัน
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมียร์ ดาลส์ โจกูล (Myrdalsjokull) นําท่านสัมผัสกับการ ขับรถ (Snowmobile) (1
ชัวโมง) ไปบนธารนําแข็งด้วยตัวท่านเอง (คันละ ท่าน พร้อมชุดอุปกรณ์กนั หนาว) ***แต่ ท่านก็ควรติดเครื อง
กันหนาวส่ วนตัวไปด้ วย เช่ น หมวกไหมพรมสํ าหรับใส่ ก่อนใส่ หมวกกันน็อค หรื อจะเป็ นแบบสวมทังศีรษะและ
ใบหน้ าเพือกันลมก็ได้ , ถุงมือหนา ฯลฯ

12.00 น.

หลังจากสนุกกันเต็มทีแล้ว ได้เวลาเดินทางสู่ หมู่บ้านสโคค้ า (Skogar Village) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ ชั วโมง นาที)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ พืนบ้ าน (Skogar Folk Museum) แสดงถึงวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวไอซ์แลนด์ ใน
อดีต ต่อด้วยชมนําตกสโคค้ าฟอสส์ (Skogarfoss) ซึ งเป็ นนําตกทีสวยงามอีกแห่งหนึงของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) มี
ความสู งประมาณ เมตร ซึ งไหลมาจาก แม่นาสโคการ์
ํ
(Skaga River) เป็ นนําตกทีใหญ่เป็ นอันดับที ของ
ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซึ งความใหญ่โตของนําตกทําให้ตอ้ งยืนอยูห่ ่างพอสมควรเพือทีจะได้ถ่ายภาพ นําตกได้
ทังหมด และความทีเปลือกโลกส่ วนนีมีอายุนอ้ ย ทําให้การยุบตัวของพืนดินมีให้เห็นอย่างชัดเจน
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ต่อด้วย นําตกเซลยาแลนด์ ฟอสส์ (Seljaland Foss) ซึ งเป็ นนําตกทีสวยงามและมีชือเสี ยงอีกแห่งหนึงของ ประเทศ
ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซึ งท่านสามารถเดินลอดนําตกแห่งนี ได้

19.00 น.

สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเซสฟอส (Selfoss) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
นาที) เมืองศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมทีสําคัญ อีกทังยังเป็ นเมืองใหญ่ทีสุ ดทางตอนใต้ของประเทศ
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Selfoss Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแปดของการเดินทาง ( )
07.30 น.

เซสฟอส – อุทยานแห่ งชาติธิงเวย์ ลรี ์ – บลูลากูน – เคฟลาวิก

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ นาที) อยูท่ างด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ ง
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ก่อตังขึนเมือปี ค.ศ.
ถูกขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็ นสถานทีอันเป็ นมรดกของ
ชาวโลกในปี ค.ศ.
นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินทียิงใหญ่ทีสุ ดในโลก (The MidAtlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุ บผา ถํา ลําธาร นําตกและทะเลสาบทีใหญ่ทีสุ ดของประเทศ ชมรอยแตก
ของเปลือกโลกทีกว้างขึนในแต่ละปี เนืองจากมีการเคลือนตัวแยกออก จากกันอยูต่ ลอดเวลา พร้อมชมร่ องรอย
อาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตงแต่
ั ปี
อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอัธยาศัย

นําท่านเดินทางสู่ นําตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) นําตกทีได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นนําตกทีสวยงามทีสุ ดในไอซ์แลนด์
และอาจจะกล่าวได้วา่ สวยงามกว่านําตกไนแองการ่ าอีกด้วย ถือว่าเป็ นนําตกมีชือแห่งหนึงในจํานวนสถานที
ท่องเทียวๆ หลายแห่งของประเทศนี และยังจัดว่าเป็ นหนึงใน ทีไอซ์แลนด์จดั ให้อยูใ่ น “วงกลมทองคํา” (Golden
Circle) ทีเมือผูม้ าเยือนไอซ์แลนด์ตอ้ งไม่พลาดทีจะมาท่องเทียว ชือนําตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า นําตก
ทองคํา เนื องจากเมือละอองนําปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็ นสี ทองอร่ าม และปรากฏเป็ น
รุ ้งกินนําให้พบเห็นแก่ผมู ้ าท่องเทียว ซึ งถือเป็ นภาพทีอลังการสวยงามสมคําเล่าลือ
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จากนันนําท่านชม นําพุร้อนเกย์ ซีร์ (Geysir) นําพุร้อนทีตังอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อน
ประมาณ 400 องศาเซลเซี ยส พุง่ ขึนมาจากใต้ดิน ในอดีตนําพุร้อน สามารถพุง่ ได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่า
เสี ยดายทีในปั จจุบนั ไม่เป็ นเช่นนันอีกแล้ว แต่ก็ยงั สามารถพุง่ ได้มากสุ ดทีประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที
นับเป็ นหนึงในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึงทีท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

12.30 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินดาวิก (Grindavik) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง) เพือนําท่านไปอาบนําแร่ แช่นาอุ
ํ ่นกันที บลูลากูน (The Blue Lagoon) สถานทีท่องเทียวเพือ
สุ ขภาพระดับโลกและโด่งดังทีสุ ดของ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) นําแร่ ธรรมชาติเพือการพักผ่อนอย่างแท้จริ ง
เป็ นสถานทีทีได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวมากทีสุ ดของ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) บ่อนําพุร้อนทีเต็มไป
ด้วยแร่ ธาตุซึงมีชือเสี ยงในการรักษาโรคมีอุณหภูมิของนําเฉลียอยูท่ ี องศาเซลเซี ยส เป็ นความเชื อกันว่า นําแร่
ทีนีช่วยรักษาโรคบางโรคได้อย่างดีเยียม ว่ากันว่าจะเหมาะมากกับคุณสุ ภาพสตรี เพราะผูห้ ญิงจะมีอาการปวดท้อง
ก่อนมาประจําเดือน ผมร่ วง และ อีกอย่างจะช่วยทําให้ผวิ เนียนใสด้วย บริ เวณทีแช่นาแร่
ํ จะมีโคลนขาว สําหรับ
พอกหน้าให้ใช้บริ การฟรี บ่อนําแร่ จะมีความอุ่นมาก เหมาะสําหรับการใช้บริ การในฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดีภายใน
มีแช่ นวดสปาห้องซาวน่ามากมายหลายห้องรวมไปถึงนําตกนวดตัว
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19.30 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ เมืองเคฟลาวิก (Keflavik) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที)
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Icelandair Hotel Keflavik หรื อเทียบเท่ า

วันทีเก้าของการเดินทาง (9)
04.30 น.

07.45 น.
12.55 น.

14.00 น.

เรคยาวิค– โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ ค)

อาหารเช้าแบบปิ คนิ ค
นําท่านออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) เมืองเคฟลาวิก
(Keflavik)
ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้ น (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ ค (Denmark)โดย สายการบินภายในภูมิภาค (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน – คาสตรัพ (Copenhagen Kastrup Airport) กรุ งโคเปนเฮเก้ น
(Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ ค (Denmark) (เวลาท้องถินเร็ วกว่าประเทศไอซ์แลนด์ ชัวโมง) หลังรับกระเป๋ า
เดินทางเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะ นําคณะเดินทางเข้าสู่ กรุ งโคเปนเฮเก้ น (Copenhagen) เมือง
หลวง และเมืองชายฝังทะเลของประเทศเดนมาร์ ก ตังอยูช่ ายฝังตะวันออกของเกาะซี แลนด์ และเป็ นย่านธุ รกิจที
สําคัญ เนื องจากมีการทําประมง และเป็ นเมืองท่าของการขนส่ งสิ นค้าการท่องเทียว และอุตสาหกรรม อีกทังยัง
เป็ นเมืองใหญ่ทีสวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลกั ษณะของการผสมผสานวิถีชีวติ หลากหลาย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ งสิ นค้าย่านวอล์คกิ งสตรี ท หรื อ ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ งทียาวทีสุ ดใน
โลกเริ มจากศาลาว่าการเมือง (City Hall) ไปสิ นสุ ดที Kongens Nytorv ทีมีสินค้าแบรนด์เนมชือดัง อาทิ หลุยส์วติ ต
อง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จาก สวิสเซอร์ แลนด์ (Switzerland) เป็ นต้น
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นําท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (Nyhavn) แหล่งท่องเทียวสําคัญอีกแห่งหนึงของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน
ขายของทีระลึกทีสวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรื อใบ และเรื อสิ นค้าโบราณทีได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดี
ถูกนํามาจอดทอดสมออยูร่ ิ มสองข้างฝังแม่นาํ ยิงทําให้ยา่ นนูฮาวน์เป็ นสถานทีทีนักท่องเทียวจําเป็ นต้องไปเยียม
ชมกันให้ได้

19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Scandic Copenhagen Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสิ บของการเดินทาง (10)
07.00 น.

โคเปนเฮเก้น - กรุงเทพฯ

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชม กรุ งโคเปนเฮเก้ น (Copenhagen) เมืองเก่าแก่เมืองหนึงของยุโรปทีก่อตังขึนในราวคริ สต์ศตวรรษที 10
ถือเป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ งเต็มไปด้วยธรรมชาติทีสวยงาม และน่าตืนตาตืนใจ
ถ่ายรู ปบริ เวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ ก (Amalienborg Palace) ซึ งเป็ นสถานทีประทับของ
บรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก พระราชวังแห่งนีก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมร็ อคโคโค ด้านหน้าของ
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พระราชวังจะมีการเปลียนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบักกิงแฮมในอังกฤษ อาคารของ
พระราชวังตังต่อกันคล้ายเป็ นวงกลม บริ เวณตรงกลางเป็ นลานกว้างซึ งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย
เนืองจากพระราชวังแห่งนีไม่มีรัวกัน จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง ท่านจะพบกับอนุสาวรี ยข์ องกษัตริ ยเ์ ดนมาร์ ก
ทรงม้า ดูสง่างามยิงนัก

จากนัน นําท่านถ่ายรู ปกับ นํ าพุเกฟิ ออน (The Gefion Fountain) มี ตาํ นานเล่าขานอย่างย่อๆว่า “เทพเจ้ าผู้ทรง
อิทธิฤทธิดลบันดาลให้ พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชิ นีเกฟิ ออนได้ แปลงร่ างลูกชาย 4 คนให้ เป็ นโคเพือไถพืนดิน
ขึนมาจากใต้ นํา ให้ เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์ ค (Denmark) ในทุกวันนี” ซึ งคุณจะเห็นได้วา่ รู ปปั นนันมีหญิงคนหนึ ง
ซึ งก็คือพระราชินีกาํ ลังถือแส้ไล่ววั ทัง 4 ตัวอยู่

นําท่านถ่ายถ่ายรู ปกับ รู ปปันเงือกน้ อย (The Little Mermaid) แอเรี ยล เจ้าหญิงเงือกน้อยแห่งท้องทะเล ทีแสนดือ
รั น ช่ างฝั น มักฝั นถึ งชี วิตบนโลกมนุ ษย์จากเทพนิ ยายอันลื อชื อของ ของ ฮันส์ คริ สเตี ยน แอนเดอร์ สัน Hans
Christian Andersen ทีอาจทําให้หลายๆ คนเคยใฝ่ ฝันอยากเป็ นเงือกน้อยมาบ้างแล้ว...
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14.25 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน – คาสตรัพ (Copenhagen Kastrup
Airport) กรุ งโคเปนเฮเก้ น (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ ค (Denmark) เพือนําท่านเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ
(Bangkok) และ มีเวลาให้ท่านเลือกซือสิ นค้าปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
โดยเทียวบินที TG 951 (ใช้ เวลาเดินทาง 10 ชั วโมง 35 นาที)

วันทีสิ บเอ็ดของการเดินทาง (11)
06.00 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ (Bangkok)
พร้อมด้วยความประทับใจมิรู้ลืม


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์ อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
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-

-

ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน (เฉพาะ TG)
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

,900 .- บาท
,900 .- บาท
,900 .- บาท
,000 .- บาท
,000 .- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม














ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ เส้ นทาง กรุงเทพ – ออสโล // โคเปนฮาเก้ น –
กรุ งเทพ
เทียวบินระหว่ างประเทศ ออสโล - เรคยาวิค - โคเปนฮาเก้ น
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าสถานทูตนอร์ เวย์
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐานทุกมือตามทีระบุในรายการ
หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดทริปการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
ค่ ายกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ ใบ ส่ วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่ านเอง
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อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม






ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน
ทิปไกด์ คนไทย หากพึงพอใจควรมีทปิ ให้ เพือเป็ นกําลังใจในการทํางานต่ อไป

เงือนไขการชําระค่ าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง
 ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ อย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง กรณี ไม่ชาํ ระเงิ นหรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ ง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่าใช้จ่าย 70 % แล้วแต่กรณี
เก็บค่าบริ การทังหมด %
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เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศเดนมาร์ ค
1. พาสปอร์ ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี นิว รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน (ห้ามซําในวีซ่าเดิม)และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน (สถานทูต
เข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
ํ า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้คาํ
นําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชือนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวนั ลา
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ยภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชีทีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมสําเนาสมุด
บัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน(ต้องมีครบทัง เดือน) สามารถใช้บญั ชีฝากประจําในการประกอบการยืนเพิมเติมได้ แต่
ต้องใช้หนังสื อรับรองบัญชีทีออกจากทางธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง เดือน (มีการแจ้งวันที
ครบกําหนดฝาก) สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน
 กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครั วเดียวกันเท่ านัน) ทําหนังสื อรับรองบัญชี ที
ออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง เดือน ก่อนวันยืนวีซ่า (หาก
บัญชีไม่มีการเคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผูอ้ อก
ค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อท่าน
ใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า วันทําการ
ศูนย์ ยืนวีซ่า VFS เดนมาร์ ค ตังอยู่ทตึี กเทรนดี ซอย สุ ขุมวิท
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - -

--

- สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน

- สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
- สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
- สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
- สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
- สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

