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รหัสโปรแกรม : รหัสโปรแกรม : 2233224040  ((กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม)กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม)  

  

  

  

วนัที่วนัที่  11  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ ––  กรงุกรงุสต็อกโฮลม์สต็อกโฮลม์  ((สวเีดนสวเีดน))  
2222..330 น.0 น.  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ DD  

((1616--19) สายการบินไทย 19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเชค็อิน จากนั้นเชิญรอ ณ สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเชค็อิน จากนั้นเชิญรอ ณ 
ห้องพักผู้โดยสารขาออกห้องพักผู้โดยสารขาออก  
  

วนัที ่2วนัที ่2  สวเีดน สวเีดน --  เทีย่วกรงุสตอ็กโฮลม ์เทีย่วกรงุสตอ็กโฮลม ์--    ไอซแ์ลนด ์ไอซแ์ลนด ์––  เทีย่วกรงุเรคยาวกิเทีย่วกรงุเรคยาวกิ  
0011..1100  น.น.  ออกเดินทางสู่กรุงออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดนสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดนโดยสายการบินโดยสายการบิน

ไทย เที่ยวบินท่ี ไทย เที่ยวบินท่ี TTGG  996600  
007.07.000  น.น.  ถึงท่าอากาศยานถึงท่าอากาศยานอาลันด้าอาลันด้า--สต็อกโฮล์มสต็อกโฮล์ม  การเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงการเข้าสู่กลุ่มประเทศเชง

เก้น  (เก้น  (SScchheennggeenn  VViissaa))  จะทำการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศจะทำการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศ
ยานยานอาลันด้าอาลันด้า--สต็อกโฮล์มสต็อกโฮล์ม  

08.0008.00  น.น.  นำคณะเทีย่วชมกรุงสต็อกโฮล์ม นำคณะเทีย่วชมกรุงสต็อกโฮล์ม เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
โลก ได้รับการขนานนามว่า “ราชินีแห่งผืนน้ำ” ศิลปะและโลก ได้รับการขนานนามว่า “ราชินีแห่งผืนน้ำ” ศิลปะและ
สถาปัตยกรรม บ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง สถาปัตยกรรม บ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง 
ต้ังอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ นำท่านถ่ายภาพวิวทิวทศัน์อันแสนต้ังอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ นำท่านถ่ายภาพวิวทิวทศัน์อันแสน
สวยจาก ซิต้ีฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง แล้วเข้าสู่ แกมล่สวยจาก ซิต้ีฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง แล้วเข้าสู่ แกมล่าสแตนาสแตน
เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้ง
ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นท่ีต้ังของร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นท่ีต้ังของ
พระราชวังหลวงพระราชวังหลวง,,  รัฐสภารัฐสภา,,  มหาวหิารมหาวหิาร,,  ตลาดหุ้นตลาดหุ้น,,  ตลอดจนกลุ่มตลอดจนกลุ่ม
อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ มเีวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งมเีวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้ง
สตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งสินค้าสินค้าแบรนด์เนมแบรนด์เนม  

11.00 น.11.00 น.  เดินทางกลับสู่สนามบินอาลันด้า เพื่อบินต่อสู่ไอซ์แลนด์เดินทางกลับสู่สนามบินอาลันด้า เพื่อบินต่อสู่ไอซ์แลนด์  
13.13.5555  น.น.  ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน

ไอซ์แลนด์แอร์ (ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15 ไอซ์แลนด์แอร์ (ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15 ชัว่โมง)ชัว่โมง)  
15.15.1010  น.น.  ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวย

พุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อนรอรับสัมภาระแล้วเดินทางสู่กรุงเรกยาพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อนรอรับสัมภาระแล้วเดินทางสู่กรุงเรกยา
วิก เมืองหลวงที่อยู่ใกล้ขัว้โลกเหนือที่สุด ดินแดนอารยธรรมวิก เมืองหลวงที่อยู่ใกล้ขัว้โลกเหนือที่สุด ดินแดนอารยธรรม
ดั้งเดิมของพวกไวกิ้งดั้งเดิมของพวกไวกิ้งนำเที่ยวชมสูก่รุงเรคยาวิกมคีวามสวยงามนำเที่ยวชมสูก่รุงเรคยาวิกมคีวามสวยงาม
และมีเสน่ห์ไม่แพเ้มืองหลวงอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวยี เป็นเมืองที่และมีเสน่ห์ไม่แพเ้มืองหลวงอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวยี เป็นเมืองที่
เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติสถาปัตยกรรมเพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติสถาปัตยกรรม
ทรงคุณค่าท่ีถักทอประวัติศาสตรบ์อกเล่าความเป็นมาของ ทรงคุณค่าท่ีถักทอประวัติศาสตรบ์อกเล่าความเป็นมาของ 
“ดินแดนน้ำแข็ง” เล็กๆ แห่งนี้ไว้ไดอ้ย่างน่าสนใจ“ดินแดนน้ำแข็ง” เล็กๆ แห่งนี้ไว้ไดอ้ย่างน่าสนใจ  

19.19.00 น. 00 น. รัรับประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารบประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร   
นำคณะพกั นำคณะพกั HHiillttoonn  RReeyykkjjaavviikk  NNoorrddiiccaa  หรอืเทยีบเท่หรอืเทยีบเท่าาระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั  
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วนัที ่3วนัที ่3  เรคยาวกิ เรคยาวกิ --  เคริค์จเูฟล สญัลกัษณแ์ห่งไอซแ์ลนด ์เคริค์จเูฟล สญัลกัษณแ์ห่งไอซแ์ลนด ์ ––  
กจิกรรมลอ่งเรอืชมวาฬกจิกรรมลอ่งเรอืชมวาฬ  
0077..0000  น.น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมโรงแรม  
08.00 น. 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เคิรค์จูเฟล (นำท่านเดินทางสู่เคิรค์จูเฟล (KKiirrkkjjuuffeellll))  ในเขต ในเขต WWeesstt    
IIcceellaanndd  หนึ่งในสถานที่โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสยีงหนึ่งในสถานที่โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสยีง
มากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำมีน้ำตกและมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำมีน้ำตกและ
ธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์  
1122..3300  น.น.  รบัประทานอาหารกลางวนัรบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ยบา่ย  AAccttiivviittiieess  
เริ่มกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการเริ่มกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ  ““ล่องเรือชมวาฬล่องเรือชมวาฬ””  กล่าวกันวา่กล่าวกันวา่
การชมวาฬในเขตนี้ตลอดฤดูกาลจะมี การชมวาฬในเขตนี้ตลอดฤดูกาลจะมี 55  ผูย้ิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลสลบัผูย้ิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลสลบั
สับเปลี่ยนกันเข้ามาอาศัย ท่านจะได้มีโอกาสใกล้ชดิกับวาฬแบบสับเปลี่ยนกันเข้ามาอาศัย ท่านจะได้มีโอกาสใกล้ชดิกับวาฬแบบ
ธรรมชาติมากที่สุด วาฬสีน้ำเงินธรรมชาติมากที่สุด วาฬสีน้ำเงิน,,  วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหัวทยุวาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหัวทยุ,,  
วาฬมิงค์วาฬมิงค์,,  วาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็กวาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก,,  วาฬเพชฌฆาต หรอื วาฬเพชฌฆาต หรอื 
วาฬออร์กาที่หาชมได้ยากวาฬออร์กาที่หาชมได้ยาก  ((บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวนบนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวน
สิทธิ์ในกรณีท่ีบริษัทเรือยกเลิกใหบ้ริการ อันเนื่องมาจากสภาพสิทธิ์ในกรณีท่ีบริษัทเรือยกเลิกใหบ้ริการ อันเนื่องมาจากสภาพ
ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย การลอ่งเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย การลอ่งเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 22--
33..55  ชั่วโมง)ชั่วโมง)  
1199..0000  น.น.  รบัประทารบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารนอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
นำคณะพกั นำคณะพกั HHootteell  HHuussaaffeell  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนัหรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  

วนัที ่วนัที ่44  ฮซูาเฟลฮซูาเฟล  ––  บอ่นำ้รอ้น บอ่นำ้รอ้น ––  นำ้ตกเฮนิฟอซา่ นำ้ตกเฮนิฟอซา่ --  โกลเดน้เซอรเ์คลิ โกลเดน้เซอรเ์คลิ 
--  นำ้ตกกลูลฟ์อสส ์นำ้ตกกลูลฟ์อสส ์--  ซงิซงิเควลลรี ์ เควลลรี ์ ––  นำ้พรุอ้นเกยซ์รี์นำ้พรุอ้นเกยซ์รี์  
0077..3030  น.น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมรบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
008.30 น. 8.30 น. เดินทางสู่บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ ที่มีอุณหภูมิน้ำเดินทางสู่บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ ที่มีอุณหภูมิน้ำ
สูงที่สุดถึง สูงที่สุดถึง 9977  องศาเซลเซียส ใกล้กันเป็นน้ำตกเฮินฟอซซ่า องศาเซลเซียส ใกล้กันเป็นน้ำตกเฮินฟอซซ่า 
ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีน้ำตกสวยหลายแห่ง ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีน้ำตกสวยหลายแห่ง ซึ่งเป็นน้ำตกสาขา
หนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร ของทุ่หนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร ของทุ่งลาวาที่เกิดงลาวาที่เกิด
จากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงโจกุล จากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงโจกุล LLaannggjjöökkuullll  ธารธาร
น้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ น้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 22  ของประเทศ และนีค่ือสิ่งมหัศจรรยเ์หนือของประเทศ และนีค่ือสิ่งมหัศจรรยเ์หนือ
ธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร  
1122..0000  น.รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารน.รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่ายบ่าย  นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของนำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของ

ไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ ไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ GGoollddeenn  CCiirrccllee  
ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ,,  วัวและวัวและ
ม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ เริ่มจากน้ำตกกูลล์ม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ เริ่มจากน้ำตกกูลล์
ฟอสส์ (ฟอสส์ (GGuullllffoossss))  หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นหรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็น
น้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 น้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 
ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่ควรใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่ควร
พลาดพลาด,,  ซิงเควลลีร์ (ซิงเควลลีร์ (ÞÞiinnggvveelllliirr))  อุทยานแห่งชาติแห่งแรกอุทยานแห่งชาติแห่งแรก
ของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก 
((UUNNEESSCCOO))  เป็นรอยเเป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีป
อเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็น
สภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์สภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์,,  น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์   

1199..0000  น.รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารน.รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารนำคณะพกั นำคณะพกั GGeeyyssiirr  
HHootteell  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนัหรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
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วนัที ่5วนัที ่5  SSoouutthh  SShhoorree  ––  นำ้ตกสโกการ ์นำ้ตกสโกการ ์ ––  นำ้ตกเซลยาลนัด ์นำ้ตกเซลยาลนัด ์ ––  
หมูบ่า้นวกิ หมูบ่า้นวกิ ––  หาดทรายสดีำ หาดทรายสดีำ ––  เขตอทุยานฯสกาฟตาเฟลเขตอทุยานฯสกาฟตาเฟล  
07.30 น.07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมรบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
0088..3300  น.น.  นำท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย นำท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย SSoouutthh  SShhoorree  ประเทศประเทศ

ไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง 
ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกยอ่งให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกยอ่งให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ 
ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ มีทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ มี
ภูเขาไฟ ภูเขาไฟ EEyyjjaaffjjaallllaajjookkuullll  เด่นตระหง่านเด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง และเป็นเป็นฉากหลัง และเป็น
ภูเขาไฟท่ียังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ถ่ายรูปกับน้ำตกเซลภูเขาไฟท่ียังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ถ่ายรูปกับน้ำตกเซล
ยาลันดส์ มคีวามสูง 60 เมตร และน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกยาลันดส์ มคีวามสูง 60 เมตร และน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโก
การ์ มีความสูง 62  เมตร ประทับใจกับความสวยงามของการ์ มีความสูง 62  เมตร ประทับใจกับความสวยงามของ
น้ำตกที่เป็นธรรมชาติน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ  

1212..0000  น.น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ยบา่ย  นำท่านสนุกกับกินำท่านสนุกกับกิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครจกรรมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

นั่นคือ “ขับสโนว์โมบิลตะลยุธารน้ำแข็ง” หลายประเทศในนั่นคือ “ขับสโนว์โมบิลตะลยุธารน้ำแข็ง” หลายประเทศใน
สแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ แต่เป็นการสแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ แต่เป็นการ
ขับไปบนทะเลสาบที่เกาะตัวจนกลายเป็นน้ำแข็ง หรือ ในขับไปบนทะเลสาบที่เกาะตัวจนกลายเป็นน้ำแข็ง หรือ ใน
แม่น้ำที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งแม้แต่ทุ่งหิมแม่น้ำที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งแม้แต่ทุ่งหิมะะท่ามกลางป่าท่ามกลางป่า
สน แต่ที่ไอสน แต่ที่ไอซ์แลนด์นี้คือธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ไม่เคยละลายซ์แลนด์นี้คือธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ไม่เคยละลาย  
เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเดินทางต่อสู่เดินทางต่อสู่
หมู่บ้านวิก (หมู่บ้านวิก (VViikk))  หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีหมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มี
รายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี รายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 
1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุด ชมหาดทรายสีดำ ซึ่ง1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุด ชมหาดทรายสีดำ ซึ่ง
เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็น
หินอัคนีที่พบได้โดยทัว่ไป เกดิจากการเย็นตัวของลาวาหินอัคนีที่พบได้โดยทัว่ไป เกดิจากการเย็นตัวของลาวา
อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วบนพ้ืนผิวโลก บนพ้ืนผิวโลก   

1199..0000  น.น.  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารรบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร   
  นำคณะพกั นำคณะพกั HHootteell  KKllaauussttuurr  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนัหรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั   

วนัที ่6วนัที ่6  โจกลุซารล์อนโจกลุซารล์อน––ถำ้ครสิตลั (ถำ้ครสิตลั (IIccee  CCaavvee))––ขบัสโนวโ์มบลิขบัสโนวโ์มบลิ--ธารธาร
นำ้แขง็วธันาโจกลุนำ้แขง็วธันาโจกลุ––เซลฟอสส์ เซลฟอสส์   
07.30 น.07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมรบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
008.308.30  น.น.  AAccttiivviittiieess  

““CCrryyssttaall  IIccee  CCaavvee  ttoouurr  iinn  VVaattnnaajjöökkuullll””    กิจกรรมน้ีเริ่มกิจกรรมน้ีเริ่ม
จากการนั่งรถ จากการนั่งรถ SSuuppeerr  JJeeeepp  ทีอ่อกแบบมาเป็นพิเศษใชว้ิ่งทีอ่อกแบบมาเป็นพิเศษใชว้ิ่ง
บนธารน้ำแข็งเท่านั้น ตะลุยสู่ไอซ์เคฟ หรือที่นิยมเรียกกันอีกบนธารน้ำแข็งเท่านั้น ตะลุยสู่ไอซ์เคฟ หรือที่นิยมเรียกกันอีก
อย่างว่า ถ้ำคริสตัล อย่างว่า ถ้ำคริสตัล ถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่งถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่ง
หนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์หนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์    
สู่โจกุลซาร์ลอน (สู่โจกุลซาร์ลอน (JJöökkuullssáárrllóónn))  ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ที่ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ที่
รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศไอซ์แลนด์ VVAATTNNAAJJOOKKUULLLL  มีขนาด 8มีขนาด 8,,300 ตาราง300 ตาราง
กิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และ
ขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1ขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,,000 เมตร เกิด000 เมตร เกิด
จากการละลายของธารน้ำแข็งที่มากจากการละลายของธารน้ำแข็งที่มากขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี ขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี 
ปัจจุบันโจกุลซาร์ลอนมีพ้ืนที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันโจกุลซาร์ลอนมีพ้ืนที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจโดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจ
กับการ ชมภูเขาน้ำแข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่กับการ ชมภูเขาน้ำแข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่
พ้นพ้ืนน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันพ้นพ้ืนน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสัน
สวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่สวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกแห่งในโลก  

1133..0000  น.น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
  เดินทางสู่เมืองเซลฟอส์ส เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของเดินทางสู่เมืองเซลฟอส์ส เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของ

การท่องเที่ยวในเส้นทางนี้การท่องเที่ยวในเส้นทางนี้  
1199..0000  น.น.  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารรบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร   

นำคณะพัก นำคณะพัก HHootteell  SSeellffoossss  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
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วนัที ่8วนัที ่8  เคฟลาวกิ เคฟลาวกิ ––  โคเปนเฮเกน้ โคเปนเฮเกน้ --  เดนิทางกลบักรงุเทพฯเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
0055..3300  น.น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมรบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
06.306.300  น.น.  เดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก  
007.47.455  น.น.  ออกเดินทางสู่กรุงออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้นโคเปนเฮเก้น  ประเทศประเทศเดนมาร์กเดนมาร์ก  โดยสายการบิน โดยสายการบิน 
IIcceellaanndd  AAiirr    
13.0013.00  น.น.  ถึงสนามบินกรุงถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้นโคเปนเฮเก้น  ประเทศประเทศเดนมาร์กเดนมาร์ก  รอเปลีย่นเที่ยวบินรอเปลีย่นเที่ยวบิน  
114.254.25  น.น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่  TTGG  951951  
  

วนัที ่9วนัที ่9  เดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯเดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯ  
06.00 06.00 น.น.  นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**********************************************************************************  

วนัที ่7 เซลฟอสส์ วนัที ่7 เซลฟอสส์ ––  ครซิวูกิ ครซิวูกิ --  อาบนำ้แรบ่ลลูากนู อาบนำ้แรบ่ลลูากนู ––  เคฟเคฟ
ลาวกิลาวกิ  
08.00 น.รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม08.00 น.รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
09.00 น. 09.00 น. นำท่านชมแหล่งความร้อนใต้พิภพที่คริซูวิก นำท่านชมแหล่งความร้อนใต้พิภพที่คริซูวิก 
พลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ลาวาในเขตภูเขาไฟ พวยพุ่งขึ้นพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ลาวาในเขตภูเขาไฟ พวยพุ่งขึ้น
ตามบ่อโคลนเดือด อันเป็นธรรมชาติอันน่าพิศวงตามบ่อโคลนเดือด อันเป็นธรรมชาติอันน่าพิศวง  
12.00 น.12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ยบา่ย  AAccttiivviittiieess  

“บลูลากูน” บ่อน้ำแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับ“บลูลากูน” บ่อน้ำแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับ
โลก สถานที่ท่องเที่โลก สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการันตีโดยยวเพื่อสุขภาพการันตีโดย
แพทย์ผู้เชีย่วชาญระดับโลก นกัท่องเที่ยวกว่า แพทย์ผู้เชีย่วชาญระดับโลก นกัท่องเที่ยวกว่า 
95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ 
บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นสิ่งที่มนุษย์บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ำแร่นี้ดีต่อสร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ำแร่นี้ดีต่อ
ผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก
คือ ซิลิดคคือ ซิลิดคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ น สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ 
โดยรักษาความร้อนในน้ำแร่นี้อยู่ที่ 37โดยรักษาความร้อนในน้ำแร่นี้อยู่ที่ 37--39 องศา39 องศา
เซลเซียส เซลเซียส   

1188..0000  น.น.  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารรบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร   
นำคณะพกันำคณะพกั  KKeeffllaavviikk  aaiirrppoorrtt  hhootteell  หรอืหรอื
เทยีบเทา่ในเทยีบเทา่ใน  
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

28 พ.ค. 28 พ.ค. ––  5 ม.ิย. 25655 ม.ิย. 2565  115599,,000000..--  114433,,000000..--  112277,,000000..--  1166,,000000..--  1133,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  
18 18 ––  26 ม.ิย. 256526 ม.ิย. 2565  115599,,000000..--  114433,,000000..--  112277,,000000..--  1166,,000000..--  1133,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  
0909--17 ก.ค. 256517 ก.ค. 2565  

(วนัเขา้พรรษา)(วนัเขา้พรรษา)  
116699,,000000..--  151522,,000000..--  113355,,220000..--  1199,,000000..--  1144,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  

2323--  31 กรกฎาคม 256531 กรกฎาคม 2565  116699,,000000..--  151522,,000000..--  113355,,220000..--  1199,,000000..--  1144,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  
06 06 ––  14 สงิหาคม 256514 สงิหาคม 2565  

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ   
116699,,000000..--  151522,,000000..--  113355,,220000..--  1199,,000000..--  1144,,000000..--  --3300,,000000..--  //  --2222,,550000  ..--  

คา่ทวัรร์วมคา่ทวัรร์วม  ::  
✓✓  ค่าต๋ัวเครื่องบินไปค่าต๋ัวเครื่องบินไป--กลับ รวมค่าภาษี กลับ รวมค่าภาษี   
✓✓  ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ  
✓✓  ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ ลักษณะการจัดรถโค้ชท่องเทีย่วเป็นไปดังนี้ลักษณะการจัดรถโค้ชท่องเทีย่วเป็นไปดังนี้  
✓✓  1010--14 ท่าน          ใช้รถ 14 ท่าน          ใช้รถ MMiinnii  BBuuss  ขนาด 16ขนาด 16--25 ที่น่ัง25 ที่น่ัง  
✓✓  1515--19 ท่าน          ใช้รถ 19 ท่าน          ใช้รถ MMiiddii  BBuuss  ขนาด 25ขนาด 25--33 ที่น่ัง33 ที่น่ัง  
✓✓  2020--24 ท่าน          ใช้รถ 24 ท่าน          ใช้รถ MMiiddii  BBuuss  ขนาด 29ขนาด 29--39 ที่น่ัง39 ที่น่ัง  
✓✓  25 ท่านขึ้นไป       ใช้รถ 25 ท่านขึ้นไป       ใช้รถ BBuuss  ขนาด 40ขนาด 40--49 ที่น่ัง49 ที่น่ัง  
✓✓  ค่าเค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ  
✓✓  ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ TTwwiinn  //  DDoouubbllee  ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ 3 ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ 3 

เตียง (เตียง (TTrriippllee))  บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทนบางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,,  โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนโรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวยี โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีด์ ส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (เครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (TTrraaddee  FFaaiirr))  เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 
33--4 เท่าตัว4 เท่าตัว  

✓✓  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ   
✓✓  ค่าธรรมเนียมวีซ่ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น)าเดนมาร์ก (เชงเก้น)  
✓✓  ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วันค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
✓✓  ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท AAIIGG  เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TTRRAAVVEELL  GGUUAARRDD  คุ้มครองการสูญเสียชวีิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับคุ้มครองการสูญเสียชวีิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับ

ผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท ต่อเนื่องไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท ต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัวหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว   

✓✓  ––หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลา่ช้าของสัมหากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลา่ช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาภาระและเที่ยวบินกรุณา
สอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์สอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์  

✓✓  สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 7 
กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญกิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กโิลกรมั / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กโิลกรมั / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และ
นำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรยีกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้นำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรยีกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทัวร์ไม่รวม  ::  
  ค่าค่า  PPCCRR  TTeesstt  ++  TTeesstt  &&  GGoo  ((ถ้ามี)ถ้ามี)  
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  77%%  ของค่าบรกิารทัวร์ของค่าบรกิารทัวร์  
  ค่าภาษีหักค่าภาษีหัก  ณณ  ที่จ่ายที่จ่าย  33%%  
  คา่ทปิหวัหนา้ทวัร์คา่ทปิหวัหนา้ทวัร์  และไกดท์อ้งถิน่และไกดท์อ้งถิน่  
  ค่าทำหนังสือเดินทางค่าทำหนังสือเดินทาง  (พาสปอร์ต)(พาสปอร์ต)  
  ค่าใช้จ่ายสว่นตัวค่าใช้จ่ายสว่นตัว  อาทิอาทิ  ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์,,  ค่าซักรีดค่าซักรีด,,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพักค่าเครื่องดื่มในห้องพัก  และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก  ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษใน

ร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ  จัดให้จัดให้  ยกเว้นจะตกลงกันเปน็กรณีพิเศษยกเว้นจะตกลงกันเปน็กรณีพิเศษ  เช่นเช่น  หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดยีวหากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดยีว  ท่านท่าน
ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
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การจองทัวร์การจองทัวร์  ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
  กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้ากรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า  6060,,000000  บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่านบาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน  ภายในภายใน  2424  ชั่วโมงชั่วโมง  นับจากวันที่จองนับจากวันที่จอง  ซึ่งเงินมัดจำซึ่งเงินมัดจำ

ดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่านดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน  และกรุณาชำระค่าทัวรส์่วนที่เหลือล่วงหน้าและกรุณาชำระค่าทัวรส์่วนที่เหลือล่วงหน้า  3030  วันก่อนการเดินทางวันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ชำระหากท่านไม่ชำระ
เงินส่วนทีเ่หลือตามวันที่กำหนดเงินส่วนทีเ่หลือตามวันที่กำหนด  ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไขทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข  

หมายเหตุหมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้นโปรแกรมดังกล่าวข้างต้น  เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทาง
จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกัน  โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนโปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน  จะส่งให้ท่านจะส่งให้ท่าน  77  วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)  
หมายเหตุหมายเหตุ          ทางบริษัททางบริษัท  ฯฯ  ได้จัดเตรียมการเดินได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ทางของคณะทวัร์  1155  วันก่อนการเดินทางวันก่อนการเดินทาง  โดยซื้อต๋ัวเครื่องบินโดยซื้อต๋ัวเครื่องบิน,,  เช่ารถโค้ชเช่ารถโค้ช,,  จองโรงแรมที่พักจองโรงแรมที่พัก,,  
ร้านอาหารร้านอาหาร  ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่างตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง  ๆๆ  เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มให้กับกรุ๊ปทัวร์เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มให้กับกรุ๊ปทัวร์  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย  อาทิอาทิ  การยกเลิกเทีย่วบินการยกเลิกเทีย่วบิน,,  
การล่าช้าของสายการบินการล่าช้าของสายการบิน,,    การพลาดเที่ยวบินการพลาดเที่ยวบิน  (ขึ้นเครื่องไม่ทัน)(ขึ้นเครื่องไม่ทัน),,  การนัดหยุดงานการนัดหยุดงาน,,  การก่อการจลาจลการก่อการจลาจล,,  ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ  รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ารวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้า
เมืองเมือง  อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้าอันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า  หรือหรือ  ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรมไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม  หัวหน้าทัวร์หัวหน้าทัวร์  มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยน
โปรแกรมโปรแกรม  และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายต่างและไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายต่าง  ๆๆ  ที่ท่านได้ชำระมาแล้วที่ท่านได้ชำระมาแล้ว  เพราะทางบริษัทเพราะทางบริษัท  ฯฯ  ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่างได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่าง  ๆๆ  ไว้ล่วงหนา้แล้วและหากไว้ล่วงหนา้แล้วและหาก
มีค่าใช้จ่ายใดมีค่าใช้จ่ายใด  ๆๆ  ทีเ่กิดข้ึนนอกเหนอืทีเ่กิดข้ึนนอกเหนอื  จากในรายการทัวร์จากในรายการทัวร์    หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ  เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัทฯเพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัทฯ  มิอาจรัมิอาจรับผิดชอบได้บผิดชอบได้  
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันทำการ)เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันทำการ)   
ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเริ่มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่าต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเริ่มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ยดิจิตอล 

ใบหน้าและข้อมูลสแกนลใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ทีเ่รียกว่า ายนิ้วมือ 10 นิ้ว ทีเ่รียกว่า   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึ่งข้อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวซี่า ซึ่งข้อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวซี่า VVIISS  เป็นเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลา 5 ปี   ผูส้มัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมายผูส้มัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย  

  พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมวีีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมวีีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประนหรือประ
เทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่าเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า   

  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว   
  สำเนาทะเบียนบ้าสำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ--สกุล /สำเนาทะเบียนสมรสสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส  ,,  หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุหย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุ

ไม่ถึง ไม่ถึง 1188  ปีบริบูรณ์ ปีบริบูรณ์   
  หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดท่ีท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่งหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดท่ีท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง,,  อัตราเงินเดือนในปัจจุบัอัตราเงินเดือนในปัจจุบันน,,  วันเดือนปีท่ีวันเดือนปีท่ี

เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา    
  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียค์ หรือใบเสีย

ภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน  
  หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว  และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นหนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว  และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็น

เดือนปัจจุบันหรือสเตทเม้นท์ในกรณีที่ไม่ได้อัพเดทสมุดอย่างต่อเนือ่งทุกเดืเดือนปัจจุบันหรือสเตทเม้นท์ในกรณีที่ไม่ได้อัพเดทสมุดอย่างต่อเนือ่งทุกเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไป ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของอนหรือมีเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไป ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของ
เงินสม่ำเสมอ และมจีำนวนไม่ตำ่กว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่เงินสม่ำเสมอ และมจีำนวนไม่ตำ่กว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่อกลับสู่
ภูมิลำเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชหีนึ่ภูมิลำเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชหีนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวดว้ย ***งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวดว้ย ***
สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั***  

  กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ  กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ    
  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 1188  ป ีเดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่ป ีเดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดาานหน่ึง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,,  มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงมารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดง

ความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ แลความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และะ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง   

  การบิดเบือนข้อเท็จจริการบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชำระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชำระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง   

  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่าทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกันจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในซ่าใน
แต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ แต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ   

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ทา่นไม่มีทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ทา่นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์เรียกร้อง
คืนค่าวซี่าได้คืนค่าวซี่าได้  

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเง่ือนไขที่บริษัทและเง่ือนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  
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