
 

 

 

 

 

 
 

 

สมัผสัความหรเูลิศเหนอืระดบักบัคาํวาเหนอืระดบั 

ความสขุ ในยามนอน โรงแรม ท่ีนําเสนอใหทานในระดับมาตรฐานลีลาวดี 

ความสขุ ในการกนิ รานอาหารทุกรานเราไดใชความเปนลีลาวดีคัดเลือกอาหารรสชาติดีมาใหทาน 

ความสขุ ในความทรงจํา ทุกสถานท่ีท่ีเราจัดใหกับทาน สถานท่ีท่ีเราคัดมาอยางดีท่ีสุด 

ความสขุในการให บรกิาร สดุประทับใจท่ีไดรับ ท่ีทีมงานเราตั้งใจมอบใหกับทาน 

ลีลาวดีฮอลิเดย ์..... ลีลา...ที�เป็นตวัคณุ 
กาํหนดการเดินทาง   21-31 สิงหาคม 2557 / 18-28 กนัยายน 2557 / 

      16-26 ตลุาคม  2557 /  20-30 พฤศจิกายน 2557 / 4-14 ธนัวาคม 2557 
วนัแรกของการเดินทาง (1)    กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ประต1ู เคาทเ์ตอร ์A สายการบินไทย แอรเ์วย ์(TG) โดยมี

เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
 

วนัที�สองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – ออสโล – ชมเมืองออสโล – กรุงเรคยาวิค – ชมเมืองเรคยาวิค   
 
00.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินออสโล (OSL) บินตรง โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 954 

ดว้ยเครื�องบินขนาดจมัโบ ้BOEING-777 สายการบินบริการอาหารคํ �าและอาหารเชา้ บนเครื�องบิน (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 11.30 ชม.) 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร นําท่านเดินทางชม เมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย
ในอดีต นครหลวงที�ถูกสถาปนาขึ7 นเมื�อประมาณ 60 ปี แต่เบื7 องหลังแห่ง
ความศิวิลัยนี7 เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโล
จัดเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ7 งโบราณ ซึ�งอยู่ภายใตก้าร
ปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์ โดยใช้ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิท ธิราชย์  นํ าท่านผ่านชมและแวะ ถ่ายรูปกับอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุวา่ 100 ปี ที�เรียงรายอยูร่อบเมืองออสโล อาทิ ปราสาท Akurshus  งานสถาปัตยกรรม
อนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส ์สรา้งในปี ค.ศ. 1648, ทําเนียบรัฐบาล, เนชั �นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และ
ศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ�งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองออสโล 

11.00 บริการอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคารอาหารจนีเมนู หูฉลาม และเมนูจนีอพัเกรดอกีมากมาย 



ทีพ่กั ณ Hilton Reykjavik Nordica Hotel หรอืเทยีบเทา 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดินทางเขา้สูส่นามบิน ออสโล เพื�อขึ7 นเครื�องสู่เมอืง เรคยาวกิโดยสายการบิน ไอซแ์ลนดแ์อร ์ 
14.45 น นําท่านมุง่สู่สนามบนิ เรคยาวกิ โดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร ์เที�ยวบินที� FI 319   
15.25 น เดินทางถึงสนามบนิเรคยาวกิ จากนั7นนําท่านรบัสมัภาระและขึ7 นรถบสัเพื�อเดินทางเขา้สู่เมืองเรคยาวิก  
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International 

Airport) เรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร หลงัจากนั7นชม เมืองเรคยาวิก (Reykjavík) ซึ�ง
ไดร้ับสมญานามว่า อ่าวแห่งควนั เนื�องจากมีควนัไอนํ7าพวยพุ่งขึ7 น มา
จากบ่อนํ7ารอ้นตลอดเวลา อนัเป็นผลมาจากความรอ้นของภูเขาไฟใต้
ท้องทะเล นอกจากนี7 เมืองเรคยาวิกยั7งมีตํานานไวกิ7 งโบราณ ซึ�งมี
หลกัฐานแสดงวา่ไดเ้ขา้มาปกครองดินแดนแถบนี7 มาก่อน กรุงเรคยาวกิเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์และ
เป็นเมืองหลวงที�ตั7งอยู่ใกลก้ับขั7วโลกเหนือมากที�สุด โดยตั7งอยู่ไม่ไกลจากเสน้อาร์กติกเซอร์เคิล ซึ�ง Ingolfur 

Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกที�มาตั7งรกรากที�เรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 และเมื�อเรคยาวิก 
กลายเป็นเมืองที�เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมง จึงไดม้ีการก่อตั7งใหเ้ป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 
2329 นําท่านชมเมืองและแวะถ่ายรูปกบัสถานที�สาํคญัต่างๆ ของเมืองหลวงแห่งประเทศไอซแ์ลนด ์นําท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั โบสถฮ์ัลลก์รีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja)  โบสถท์างศาสนาคริสต์ที�สงูที�สุดในไอซแ์ลนด์ เป็น
จุดที�สูงอีกจุดหนึ�งของเมือง โบสถนี์มี7 ความสาํคัญในฐานะเป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที�มีเอกลักษณ์ของ
สถาปนิกกุดโยน (Guajon Samuelsson) ซึ�งเป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั �นนิสท์ รวมเวลา
ก่อสรา้งกวา่ 38 ปีเริ�มสรา้งในปี ค.ศ. 1945 จนกระทั �งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1986 จากนั7นนําท่านแวะถ่ายรูปกบั
สถานที�สาํคญัอีกแห่งหนึ�งคือ Hofdi House บา้นที�มีเรื�องราวในประวติัศาสตร์ชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที�
รับรองและจัดเลี7 ยง ผูนํ้า 2 ประเทศมหาอํานาจผูย้ิ�งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น จากนั7นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ
อาคารรฐัสภา และ ศาลาเทศวา่การประจาํเมอืงเรคยาวกิ 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พกั   
 
  
 
 
 
 
 
 

วนัที�สามของการเดินทาง (3)      เรกยาวิค – บาคกีP  – เวสเมเนยเ์ยอร ์– แลนเดอรจ์าฮอรฟ์ – เฮลล่า 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่เมอืงบากกี7 เพื�อเป็นเมืองที�เป็นท่าเรือเฟอรี� ขา้มไปสู่เกาะ เวสเมเนเยอร(์ใชเ้วลา
นั �งรถประมาณ 2 ชม ) เมื�อปี 1973 ภูเขาไฟ Eldfell ในไอซแ์ลนด์เกิดปะทุอย่างรุนแรงจน

ประชากรทั7งหมดบนหมู่เกาะ Vestmannaeyjar ตอ้งทําการอพยพลี7 ภยัไปยงัแผ่นดินใหญ่ ณ 
ตอนนั7น การอพยพเกิดขึ7 นอย่างฉุกละหุกจนขา้งของเครื�องใชทุ้กอยา่งยงัคงตั7งอยู่ที�เดิม และในเดือนนี7



ที�พกั ณ Ranga Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

เองที�บา้นเรือนเหล่านั7นจะไดร้ับการขุดขึ7 นมาจากกองเถา้ภูเขาไฟเป็นครั7งแรก ภายในโครงการที�มีเป้าหมายเพื�อ
ทําความสะอาดกองภูเขาขี7 เถา้และปัดกวาดวตัถุทุกสิ�งอย่างภายในบา้นดว้ยความระมดัระวงัอย่างที�สุด หมู่เกาะ 
Vestmannaeyjar ตั7งอยูท่างภาคใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์เมื�อประมาณหนึ�งพนัปีก่อน โจรสลดัยุโรปเหนือ
ไดค้น้พบหมู่เกาะแห่งนี7 เป็นครั7งแรก เกาะเล็กๆ ส่วนใหญ่ของหมู่เกาะไม่มีคนอาศัย หน้าผาที�ถูกลมโกรกและฝน
ชะที�คนไปไม่ถึงกลายเป็นที�พกัของนกทะเลจาํนวนมาก(ใชเ้วลาในการล่องชมและนั�งรถทวัร์ประมาณ 2 ชม)ท่าน
จะไดช้มเกาะโดยรอบและเกาะนีP ขึP นชื�อว่ามีนกแกว้ทะเลสวยงามซึ�งเป็นนกหายากชนิดหนึ�ง จากนัPนท่านจะ
ไดล้่องผ่านถํPาสวยงามมากมาย และภายในถํPาท่านจะไดเ้ห็นลาวาที�จบัตวัเป็นหินที�มีภูเขาไฟ และไฮไลท์
ของที�นี�ท่านจะไดเ้ห็นคา้งคาวไอซแ์ลนดภ์ายในถํPา 

บ่าย บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืP นเมือง 

เยน็ นําท่านเดินทางล่องเรือเฟอรี�ต่อรอบบ่ายจาก เกาะเวสเมเนเยอร ์เพื�อเดินทางสู่ ทา่เรอืแลนดบ์าฮอฟ จากนั7นได้
เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองเฮลล่า เมืองเล็กๆ เมืองนึงที�อยากใหท่้านไดม้าสมัผัสบรรยากาศที�งดงามของเมืองนี7
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์ต่างๆนาๆ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม ) 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมบริการทา่นดว้ยเมนูพืP นเมือง 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัที�สี�ของการเดินทาง (4)              เฮลลา่ – สกอรก์าร ์– เมียดาโจกุล – เกอรก์จแูบร ์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมที�พกั  
 นําท่านเดินทางสู่ มียด์ารโ์จกุล ทุ่งนํ7าแข็งที�เป็นอีกไฮไลท์ของไอซ์แลนด์ ให้

ท่านไดข้ับรถสโนวโ์มบิล(ประมาณ1ชม)ขับรถโลดแล่นไปยงัทุ่งมียด์าร์
โจกุลอนักวา้งใหญ่ท่านสามารถสมัผสัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซึ�งแตกต่างอย่างสิ7 นเชิง
กบัธารนํ7าแข็งยกัษ์ (คันละ 2 ท่าน พรอ้มชุดอุปกรณ์กนัหนาว)**ควรใส่ชุด
กันหนาวส่วนตัวไปดว้ย (ทีงานมีชุดใหก้ับท่านอยู่แลว้ แต่หากคุณลูกคา้
ตอ้งการความมั �นใจในความอบอุน่แนะนําใหเ้ตรียมไปเผื�อ อีก 1 ขั7น)ไดเ้วลานาํทา่นเขา้สู่เมืองวิก  

กลางวนั บริการอาหาร ณ โรงแรมเอดดา้ เมืองวิก บริการทา่นดว้ยเมนูลอ๊บสเ์ตอร ์และเมนูอพัเกรดมากมาย   
บ่าย จากเมืองวิกเดินทางเขา้สู่ เกอร์จูแบร์ เมืองเล็กๆที�มีลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งที�เกิดการเย็นตัวลงอย่างชา้ๆ 

ทําใหเ้กิดแนวแตกเป็นสามเหลี�ยมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัน่าทึ�ง ชมความงดงามตามธรรมชาติของ
หินบะซอลตสี์ดาํรปูร่างแปลกตา  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพืP นเมือง 

 



ทีพ่กั ณ Icelandair Hotel Klaustue  หรอื เทยีบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

ที�พกั ณ  Stadarborg Hotel หรือ เทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หา้ของการเดินทาง (5)        เมืองเกอรจ์แูบร ์– โจกุลซาลอน – สกาฟทาเฟล – เบรดเดลวิค 

เชา้   บริการอาหารเชา้ในโรงแรมที�พกั  
นําท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารนํ7าแข็ง ซึ�งรูจ้กักนัเป็นอยา่งดีว่าเป็นทะเลสาบธาร
นํ7าแข็งที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไอซแ์ลนด์ เกิดจากการละลายของธารนํ7าแข็งมากขึ7 นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพื7 นที�
กวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของนํ7าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื�นตาตื�นใจกบัไอซเ์บิร์ก หรือภเูขา
นํ7 าแข็งก้อนโตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื7 นนํ7 าของทะเลสาบ ยามกระทบ
แสงแดดก่อให้เ กิดสีสันสวยงาม น่าประทับใจยิ�ง นับได้ว่าเป็นภาพ
ธรรมชาติที�มีอยู่เพียงไม่กี�แห่งในโลก พรอ้มนําท่านสมัผัสประสบการณ ์
การ ล่องเรือชมภูเขานํPาแข็ง  (ขึ7 นกบัสภาพอากาศ) แต่โดยปกติเรือจะ
เปิดใหบ้ริการตั7งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค. เท่านั7น ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูป
ภูเขานํ7 าแข็งในระยะใกล้ ซึ�งหากโชคดี ท่านอาจได้พบกับแมวนํ7 าหรือ
สิงโตทะเล ขึ7 นมาอาบแดด ใหนั้กท่องเที�ยวไดย้ลโฉม ในระยะใกล ้จากนั7นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ
สกาฟทาเฟล หนึ�งในผลงานของธรรมชาติที�สรา้งสรรคด์ินแดนแหง่นี7 สวยงาม  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืP นเมือง  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ภาคตะวนัออกของไอซแ์ลนด์ สู่เบรดเดลวิค (ระยะทาง 296 กม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

4.20 ชม) เมืองเล็กๆติดทะเลทางตะวนัออกของไอซ์แลนด์ มีประชากร 300 คน ขึ7 นชื�อเรื�องการประมง ปละ
นับเป็นเมืองตากอากาศที�นักท่องเที�ยวแวะระหวา่งการเดินทาง  

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พกั บริการท่านดว้ยเมนูอาหารพืP นเมือง 
    

 

 

วนัที�หกของการเดินทาง (6)             เบรดดาวิก – Egilsstadir – วทันาโจกลุ –เดทตฟิอสส ์– ทะเลสาบมายวทัท ์

เชา้   บริการอาหารเชา้ในโรงแรมที�พกั  
  ออกเดินทางจากเมอืงเบรดเดวคิ เดินทางสู่ Egilsstadir เมอืงที�อยูท่างทิศตะวนัออกของไอซแ์ลนด ์

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืP นเมืองเมนูพืP นเมืองอพัเกรด 
หลงัจากทานอาหารเที�ยงกนัเรียบรอ้ยนําท่านเดินทาง เขา้สู่ทะเลสาบมายวทั
ระหว่างทางนําท่านเขา้สู่ อุทยานแห่งชาตวิทันาโจกุล อุทยานแห่งชาติที�เป็น



ที�พกั ณ Hotel Laxa Myvatn หรือเทียบเทา่ 

ที� ตั7 งของสถานที� ท่อง เ ที� ยว ที� มีชื� อ เ สียงของประเทศ นั�น คือ  ยอดเขาฮวันนาตัลส นูกือร ์
(Hvannadalshnukur) ยอดเขาที�สูงที�สุดในประเทศ คือมีความสูงประมาณ 2110 เมตร (6,923 
ฟุต) รวมไปถึงและจุดที�สงูที�สุดของเกาะไอซแ์ลนด ์นอกจากนี7 ยงัเป็นที�ตั7งของธารนํ7าแข็งวทันาโจกุล
ธารนํ7าแข็งที�ใหญ่ที�สุดและที�ตั7งของนํPาตกเดตตีP ฟอสส ์(Dettifoss) นํ7าตกที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของยุโรปอีก

ดว้ยนํPาตกเดตตีP ฟอสส ์ สําหรับการท่องเที�ยวในอุทยานแห่งชาติวทันาโจกุลนั7นสถานที�ท่องเที�ยวหลักๆที�อยาก
แนะนําใหคุ้ณไปเยอืน คือ นํ7าตก Ofaerufoss อีกหนึ�งนํ7าตกที�มีชื�อเสียงและไดร้ับความนิยมจากเหล่านักถ่ายภาพ
เป็นอย่างมาก โดยนํ7 าตกเกิดจากแม่นํ7 าNyrori-Ofaera ในหุบเขาลึก 
(canyon)ในเขตภเูขาไฟEldgja จากนัPนนาํท่านชมปล่องภูเขาไฟ จากนัPน
เดินทางถึง ทะเลสาบมายวัท (ระยะทางประมาณ 84 กม ใชเ้วลา
เดินทาง 1-1.30 ชม ทะเลสาบสีฟ้าพืP นที�กินราว37 ตรม นับเป็น
ทะเลสาบที�ใหญ่อันดบั 4 ของไอซแ์ลนด ์เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยก
คราฟล่าฟอลท์ที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาลอยู่
ในหมู่บา้นเรยโ์ลและยงัเป็นแหล่งอุทยานนกนํPาที�สาํคญัแห่งหนึ�งของโลก จนรฐัประกาศใหเ้ป็นเขตสงวน
อนุรกัษน์กเลยทีเดียว)   

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พกั บริการท่านดว้ยเมนูอาหารพืP นเมือง 
 

 

 

วนัที�เจด็ของการเดินทาง (7)   ทะเลสาบมายวทั –ลอ่งเรือชมปลาวาฬ -  ฮูซาวิค – อาคเูรยร์ี� 
เชา้   บริการอาหารเชา้ในโรงแรมที�พกั  

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮูซาวิค (Husavik)เมืองประมงเมืองเล็กๆที�มีประชากรเพียง 2500 คน แต่มี
ชื�อเสียงจากทัวร์ปลาวาฬที�โด่งดังจนเป็นหนึ� งในเมืองท่องเที�ยวที�มี
นักท่องเที�ยวมากมายในแต่ละปี จากนั7นไดเ้วลานําท่านสู่โปรแกรมไฮไลท์
ของวันนี7  นําท่าน ล่องเรือชมปลาวาฬ (ใชเ้วลาชมประมาณ 3 ชม)
กิจกรรมอนัเป็นที�นิยมของนักท่องเที�ยวในการดูวาฬแบบธรรมชาติ โดยนั�ง
เรือซึ�งออกแบบใหโ้ตค้ลื�นลมไดอ้ย่างนิ�มนวล วาฬที�อาศยัอยูที่�แถบนี7 จะ มี 
3 สายพันธด์ว้ยกนั คือ วาฬมิงค์ หรือ มิงคี วาฬหลัง และวาฬเพชฌฆาต 
การล่องเรือจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืP นเมือง 
บ่าย นําท่านออกเดินทางจาก ฮุคซาวิค เขา้สู่อาคเูรยร์ี� อยู่ทางตอนเหนือ

ถือเป็นเมืองพกัตากอากาศในวนัหยุดของชาวไอซแ์ลนด์เนื�องจากเป็น
เมืองที�มีอากาศอบอุ่น ถึงแมจ้ะอยู่ห่างจากเสน้อาร์คติคเซอร์เคิ7 ล 

“Arctic Circle” ระหว่างทางที�ไปท่านจะไดพ้บกบันํPาตกโกดา้
ฟอส หรือที�เรียกกันว่านํ7 าตกของพระเจา้ หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยว
ยอดนิยมของประเทศไอซแ์ลนดแ์ละเป็นนํ7าตกที�มคีวามงดงามที�สุดของประเทศไอซแ์ลนด ์จากนั7นนําท่านเดินทาง
ต่อเขา้สูอ่าคูเรยร์ี�    

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ โรงแรมที�พกั 



 
 
 
 
 
 

วนัที�แปดของการเดินทาง (8)                   อาคเูรยร์ี – โกลเดนทเ์ซอเคิP ล – บลลูากูน – เรกยาวิค 
เชา้  บริการอาหารเชา้ในโรงแรมที�พกั  

อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนเต็มที�ก่อนนําท่านสู่สนามบินอาคเูรยรี์  

09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเที�ยวบิน NY 119  
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) เรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด์ นําท่านผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านเที�ยวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของประทศ
ไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองคาํ หรอื (Golden Circle) สมัผสัทศันียภาพของทุ่งหญา้
สลบักบัทุ่งลาวา ฝงูสตัวน์านาชนิดทั7ง แกะ ววั มา้ ที�เลี7 ยงและหากินตามธรรมชาติ นําท่าน
เขา้ชมความงามของธรรมชาติที�สรรสร้างขึ7 นภายใน  อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร ์
(Pingvellir National Park) ซึ�งไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ โดยอุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ ตั7งอยู่ระหว่างรอย
แยกของหุบเขากับทะเลสาบ Pingvallavatn ซึ�งเป็นทะเลสาบ

ตามธรรมชาติที�ใหญ่ที�สุดในไอซแ์ลนด ์ใกลก้บัคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และ
ภเูขาไฟเฮนกิลล ์(Hengill) เป็นจุดกาํเนิดทางประวติัศาสตร์และทางธรณีวทิยา เพราะ
เป็นจุดที�มรีอยเลื�อนของ  โลกเป็นระยะทางหลายหมื�นกิโลเมตร ระหวา่งทางแวะชม เค
ริด ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที�ดับแลว้มีนํ7าท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง จากนั7นนําท่าน

ชม นํPาตกกลูฟอสส ์หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด ์(Gullfoss) ถือเป็นนํ7าตกที�มีชื�อเสียง
แหง่หนึ�งของประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานที�ในเสน้ทาง วงแหวนทองคาํ สถานที�ที�ผูม้า
เยือนไอซแ์ลนด์ไม่ควรพลาด ชื�อนํPาตก Gullfoss นี7 มาจากคาํว่า Gull ที�แปลว่าทองคําและ 
Foss ที�แปลว่านํ7าตก เมื�อรวมกนัหมายถึงนํ7าตกทองคาํ ถือเป็นหนึ�งในความมหศัจรรยท์าง
ธรรมชาติระดบัโลกที�เกิดจากการละลายของธารนํ7าแข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบื7 องล่าง
ในระดบัความสงูกวา่ 30 เมตร จากนั7นนําท่านชม นํ7าพุรอ้นธรรมชาติ (Geysir) นํ7าพุรอ้น

หรือเกยซี์ร์ ซึ�งเป็นที�มาของคาํว่า กีเซอร์ (Geyser) ที�ใชก้นัทั �วโลก นํ7าพุรอ้นที�นี�พวยพุ่งขึ7 นสงูกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 
7-10 นาที พลังงานที�อยู่ใตห้ินเปลือกโลก ขบัเคลื�อนออกมาเป็นนํ7าพุรอ้น ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเย็นสบาย และ
รฐับาลไดนํ้าประโยชน์จะแหล่งความรอ้นทางธรรมชาตินี7 มาเป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใชท้ั �วประเทศ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารเสรฟิดว้ยเมนูบุฟเฟต ์

จากนั7นนําท่านเขา้สู่ Blue Lagoon ไม่ใช่ทะเลสาบที�เกิดโดยธรรมชาติ 
แต่เป็นการนํานํ7าใตบ้าดาลใตผิ้วโลกลึกกว่า ๒๐๐๐ เมตรขึ7 นมา  
ซึ�งนํ7านั7นเป็นนํ7าทะเล ๗๐ เปอร์เซ็นต์ และนํ7าจืด ๓๐ เปอร์เซ็นต ์ 
และมีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆมากมาย  ซึ�งช่วยบาํรุงผิวพรรณให้

ที�พกั ณ Hotel Kea หรือเทียบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 



ที�พกั ณ Hilton Reykjavik Nordica Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

ที�พกั ณ Grand Hotel Oslo หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

เปล่งปลั �งสดใส และยงั สามารถรักษาอาการของโรคผิวหนังบางโรค เช่นโรคสะเก็ดเงินไดด้ว้ย โดยนํ7านี7 ถูกส่ง
ต่อมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังความรอ้นซึ�งอยูใ่กล้ๆ กัน  (โรงงานนํานํ7าบาดาลความรอ้นสงูมาปั�นเครื�องผลิต
ไฟฟ้าก่อน แลว้ปล่อยออกนํ7 าออกมายังทะเลสาบ  พรอ้มควบคุมอุณภูมิของนํ7 าในทะเลสาบแห่งนี7   ใหอ้ยู่ที�
ประมาณ ๓๗ ถึง ๓๙ องศา)ใหท่้านไดล้งแช่นํ7าอยา่งเพลิดเพลิน   

คํ �า บริการอาหา 
รคํ �า ณ ภตัตาคารจนี 
 
 
   
 
 
 
 
วนัที�เกา้ของการเดินทาง (9)     เรคยาวิก – ออสโล – ชมเมือง 
เชา้   บริการอาหารเชา้ในโรงแรมที�พกั 
05.00 น. นําท่านสูส่นามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ  
07.50 น. ออกเดินทางสู่ ออสโล (OSLO) ประเทศเดนมารก์ โดยเที�ยวบิน FI 318  
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอเวย ์นําท่านผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง  
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

นําท่านเดินทางชม เมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนียในอดีต นครหลวงที�ถูกสถาปนาขึ7 นเมื�อประมาณ 
60 ปี แต่เบื7 องหลังแห่งความศิวิลยันี7 เต็มไปดว้ยประวติัศาสตรย์อ้นหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจดัเป็นเมือง
อาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ7 งโบราณ ซึ�งอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระจา้ฮาโรวแ์ฟรแ์อร์โดยใชร้ะบบการ
ปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย ์นําท่านผ่านชมและแวะถ่ายรปูกบัอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 
ปี ที�เรียงรายอยู่รอบเมืองออสโล อาทิ ปราสาท Akurshus  งาน
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส ์สรา้งในปี ค.ศ. 1648, 
ทําเนียบรัฐบาล, เนชั �นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลา
เทศบาลเมืองเก่าซึ�งเป็นสญัลักษณ์ของเมืองออสโล จากนั7น นําท่าน
เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวกิ7 ง (Viking Ship Museum)บรรพบุรุษของชาว
สแกนดิเนเวยีที�มีชื�อเสียงทางดา้นการรบและการเดินเรือ ชมเรือไวกิ7 ง
ที�สร้างขึ7 นเมื�อปีค.ศ.850 แต่ยังคงเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี รวมถึง
เครื�องมอืเครื�องใชใ้นสมยันั7น 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารโรงแรมที�พกั 
 
 
 
 
 



วนัที�สบิของการเดินทาง (10)         ออสโล –  กรุงเทพ 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัหลงัจากไดเ้ดินทางมาตลอดการเดินทางที�ผ่านมา 
10.30 น ออกเดินทางสู่สนามบินออสโล จากนั7นเตรียมตวัเชคอนิเพื�อเขา้สูภ่ายในสนามบิน  
14.00 น ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเ์วย ์โดยเที�ยวบินที� TG 955 

วนัที�สิบเอ็ดของการเดินทาง (11)      กรุงเทพมหานคร 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

ลีลาวด ีฮอลเิดย์ 

                   ลลีา....ที�เป็นตัวคุณ 

อตัราค่าบริการ  
วนัที�   21-31 สิงหาคม 2557/ 20-30 พฤศจิกายน 2557 /4-14 ธนัวาคม 2557  

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่1ทา่น) 

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... มีเตยีงเสรมิ ) 
เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

มีตั sวแลว้(ผูใ้หญ)่ลดราคาทา่นละ(เฉพาะตั sวระหวา่งประเทศเทา่นัPน) 

285,900.- 
271,900.- 
257,900.- 
243,900.- 
26,000.- 
45,000.- 

280,900.- 
266,900.- 
252,900.- 
238,900.- 
30,000.- 
45,000.- 

283,400.- 
269,400.- 
255,400.- 
241,400.- 
30,000.- 
45,000.- 

**ออกเดินทางตัPงแต่ 10 ท่านขึP นไป** 
คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่1ทา่น) 

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... มีเตยีงเสรมิ ) 
เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสรมิ ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม (ไดร้บัคะแนนเพิ�ม) 

มีตั sวแลว้ (ผูใ้หญ)่  ไดร้บัคะแนน  

2809 
2669 
2529 
2389 
300 
2359 

2809 
2669 
2529 
2389 
300 

2359 

 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ    วนัที� 18-28 กนัยายน 2557   /  16-26 ตลุาคม  2557  
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่1ทา่น) 

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... มีเตยีงเสรมิ ) 
เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

มีตั sวแลว้(ผูใ้หญ)่ลดราคาทา่นละ(เฉพาะตั sวระหวา่งประเทศเทา่นัPน) 

275,900.- 
262,900.- 
248,900.- 
234,900.- 
30,000.- 
45,000.- 

270,900.- 
257,900.- 
243,900.- 
229,900.- 
30,000.- 
45,000.- 

273,400.- 
260,400.- 
246,400.- 
232,400.- 
30,000.- 
45,000.- 

**ออกเดินทางตัPงแต่ 10 ท่านขึP นไป** 
คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่1ทา่น) 

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... มีเตยีงเสรมิ ) 
เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสรมิ ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม (ไดร้บัคะแนนเพิ�ม) 

มีตั sวแลว้ (ผูใ้หญ)่  ไดร้บัคะแนน  

2709 
2579 
2439 
2299 
300 
2259 

2709 
2579 
2439 
2299 
300 

2259 
 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที�ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชาํระจริง 

- สมาชิกบตัรเสรมิไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราคา่บริการนีP รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื�องบิน ไป –กลบัชั7นทศันาจรตามเสน้ทาง และ สายการบินที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่าภาษี
สนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าที�พกั หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. ค่ามคัคุเทศกที์�คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงนิ ทา่นละ 3,000,000.- บาท เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

7. รถวไีอพีบริการรบั/ส่ง สนามบิน (เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) 
 

 
 



อตัราคา่บริการนีP ไม่รวม 
1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 
3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีนํ7ามนัที�ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ�มอีก 

 
 
เงื�อนไขการชาํระเงิน :  สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   
   ชาํระยอดทั7งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

• ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสั �งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

ชื�อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 

 
          ชื�อบญัชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสกิรไทย   เลขที�  718 - 1 - 04603 - 6 
          ชื�อบญัชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขที�  981 - 0 - 40234 - 1 

 “การจา่ยสว่นที�เหลือ” กรุณาชาํระยอดทัPงหมดกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
 
การยกเลิก   

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิvในการคืนเงินมดัจาํ 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บริการ 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนั   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิvในการคนืเงนิทั7งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารสาํหรบัการยื�นวีซ่า 
 

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน (มีหน้าวา่งที�ยงัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ขึ7 นไป)       
โปรดตรวจดอูยา่งละเอียด (ถา้มเีล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ7 ว  จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัสีขาว (หนา้ตรง) ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยด ์ 
เท่านั7น 

3. หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชชื้�อของแต่ละ 
สถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใชห้นังสือรับรองจากสถานที�ทํางานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตําแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ทํางาน และวนัที�
อนุญาติใหล้างาน  
·       ขา้ราชการ ใชห้นังสือรับรองตําแหน่งจากตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จาํเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณี
เกษียณอายุ ใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
·       เจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการ
เสียภาษี 
·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสอืรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั7นเรียน 

4.  หลกัฐานการเงนิ (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชชื้�อของ
แต่ละสถานฑตู) 

a.       กรณีมบีญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรบัรองบญัชีเงนิฝากออมทรพัย ์หรือฝากประจาํ ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ 
(ไม่รบักระแสรายวนั) และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั)  

b.       กรณีไม่มีบญัชีส่วนตัว ใหบุ้คคลในครอบครัวทาํหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและ
ระบุว่าจะออกค่าใชจ้่ายให ้และถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
1.สาํเนาบตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

5.  สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสติูบตัร ในกรณีที�อายุตํ �ากว่า 20 ปี  
6.  สาํเนาใบสาํคญัสมรส , หรือหยา่ (กรณีที�สมรสแลว้ หรือหยา่แลว้) สาํเนาใบสาํคญัเปลี�ยนชื�อ หรือนามสกุล (ถา้ม)ี 
7.  หนังสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที�เด็กอายไุมเ่กิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับดิาและมารดา หรือ  
     เดินทางไปกบัท่านใดท่านหนึ�ง ทาํที�เขต หรืออาํเภอเท่านั7น พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน 

*** การพจิารณาวา่จะใหวี้ซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพนิิจของสถานฑตู มใิชบ้ริษัททวัร ์
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถงึ 10 วนั ผูเ้ดินทางถกูปฏเิสธวซ่ีา บริษัทฯ จาํเป็นตอ้งยดึมดัจาํ 20,000 บาท เป็นค่าวซ่ีา-ค่ายกเลิกตั �ว  
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตแุละเงื�อนไขในการรบับริการ 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไมร่บัท่านผูเ้ดินทางที�เคยเดินทางแลว้มปีระวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที�รังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดื�มสรุาบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื�น, หรือพยายามสรา้งความ
วุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั7งนี7 เพื�อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไม่รับท่านผูเ้ดินทางที�มีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั7งนี7 เพื�อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารก

ในครรภ ์
 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไม่รับท่านผูเ้ดินทางที�มีความประสงคจ์ะลักลอบเขา้ประเทศอื�นเพื�อไปทํางาน หรือเพื�อการอื�นใดอนั
มิใช่การท่องเที�ยว 
 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแกท่่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที�ตอ้งใช้
รถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที�มีเด็กทารกอายุตํ �ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย 
(กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเ้ดินทางท่านอื�น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที�เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ
บางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั 
 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที�จองทัวร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชําระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
ใหแ้กล่กูคา้ท่านต่อไปที�แจง้ชื�อรอไว ้ทั7งนี7 เพื�อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื�น 
 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้เดินทางทราบ
ล่วงหน้ากอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื�นทดแทนหากท่านตอ้งการ 
 

9. ในกรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการหกัเงนิค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที�ท่านขอเปลี�ยนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการคิด
ค่าใชจ้า่ยเพิ�ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื�นวซ่ีาและค่าเปลี�ยนชื�อตั �วเครื�องบินเท่านั7น เวน้แต่ตั �วเครื�องบินที�ไม่อนุญาตให้
เปลี�ยนชื�อหรือคนืตั �ว 
 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไมค่ืนคา่ธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาในทุกกรณี หากมกีารยื�นวซ่ีาแลว้ 
 



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไม่รับผิดชอบต่อการที�ท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื�องมาจาก
เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง, พกพาสิ�งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื�อมเสีย รวมถึงการที�มิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที�ยวบิน 
 

13. สําหรับท่านผูเ้ดินทางที�ประสงค์จะซื7 อตั �วเครื�องบินภายในประเทศเพิ�มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ที�ก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื�อขอคาํยืนยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นั7นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซื7 อตั �วหรือชาํระค่าใชจ้า่ยใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรนั์7น ๆ ไมส่ามารถ
ออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไม่รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ7 น 
 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที�ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที�ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไมว่า่จะเป็นเพราะการเปลี�ยนแปลงของโรงแรมที�พกั หรือการ
ปรบัเปลี�ยนรายการท่องเที�ยวใด ๆ  ท่านมสิีทธิvขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีที�
เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการเปลี�ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั7งนี7
เพื�อคาํนึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากที�สุด 
 

15. สถานที�ท่องเที�ยวที�ระบุในรายการไดร้วมคา่เขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ 
จะคืนเงนิค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที�นั7น ๆ หรือจะสลบัปรบัเปลี�ยนรายการเพื�อใหท้่านสามารถ
เขา้ชมได ้  แต่ในกรณีที�มเีหตุล่าชา้หรือเหตุอื�นใดเกิดขึ7 นระหวา่งการเดินทางทําใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยว
ดงักล่าวได ้โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไมค่ืนเงนิค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 
 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไมร่บัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ7 นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนื�องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที�ยวเอง 
 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที�บริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 
 

18. ตําแหน่งที�นั�งบนเครื�องบินเป็นไปตามเงื�อนไขตั �วเครื�องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที�นั �งไดเ้อง ทั7งนี7 บริษัทฯ จะพยายามจดัที�นั�งใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ที�สุดภายใตล้กัษณะ
ตาํแหน่งที�นั �งแบบหมู่คณะที�สายการบินจดัใหม้า 
 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีที�ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางที�เชื�อมั �นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งประสงคจ์ะเดินทาง
ไปท่องเที�ยวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที�ท่านไดเ้ดินทางไป 
 

20. เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


