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10 วนั 8 คืน ไอซ์แลนด์ 
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

 

 

11-20 เมษายน 2566 / 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566 

 เร่ิมต้น…. 159,900 บาท  
เรคยาวกิ – บอร์กาเนส – โทรลวอล์ค - ภูเขาเคร์ิกจูเฟล  - โกลเด้นเซอร์เคลิ - ซิงเควลลร์ี – น า้ตกกลูฟอสส์ 

น า้พรุ้อนเกย์ซีร์  - ปากปล่องภูเขาไฟ เคอร์ริด –เซลล์จาลนัฟอสส์ - สโกการ์ฟอสส์ – หาดทรายด า 
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 ขบัสโนว์โมบิลธารน า้แข็งมร์ิดาลสโจกลุ  - ล่องเรือชมปลาวาฬ- ขีม้่าชมทุ่งลาวา – แช่น า้แร่บลูลากูน – เรคยาวกิ 

     10 วนั 8 คนื ไอซ์แลนด์ 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิ  
 

04.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน N  ประตูทางเขา้ท่ี 7 
 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเท่ียวบิน AY144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.20 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้ และ อาหารกลางวนั ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ น าท่านผา่นพิธีการทางศุลกากร  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sokos Hotel Vannta **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่อง  เฮลซิงก ิ– เคฟลาวคิ  –  บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล– ภูเขาเคิร์กจูเฟล – สติกกชิโฮมอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง 
05.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ  
07.45 น. ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวคิ ประเทศไอซ์แลนด ์โดยเท่ียวบิน AY991 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.20 ชม.) 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์กาเนส (Borgarnes) (ระยะทาง 117 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เมืองทาง
ฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์  น าท่านเดินทางสู่ Fossatún Country Hotel สัมผสักับการเดินส ารวจเส้นทางของ 
โทรลล ์(Troll) สัตวป์ระหลาดในเทพนิยายของยุโรปเหนือ รูปร่างคลา้ยคนแต่ตวัใหญ่กวา่มาก อาศยัอยู่ในถ ้า ว่า
กนัวา่ ถา้ถูกแสงแดดจะกลายเป็นหิน  ซ่ึงเดิม เม่ือเจา้บา้นใน Fossatún มาถึง Fossatún เป็นคร้ังแรก เขาพบกอ้น
หินท่ีมีรูปร่างเหมือนหน้าโทรลล์ขา้งน ้ าตก Troll ส่ิงน้ีเป็นแรงบนัดาลใจให้เขาเขียนเร่ืองราวพื้นบ้านเก่ียวกับ
โทรลล์ หนังสือของเขาได้รับการตอบรับอย่างดีและประสบความส าเร็จในไอซ์แลนด์ ให้ท่านได้สัมผสั
ประสบการณ์ Troll Walk ทางเดินเช่ือมต่อกบัหนงัสือ The Troll walk เป็นการเดินระยะสั้น ๆ เพื่อชมน ้ าตก The 
Troll และทิวทัศน์และภูมิหลังของเร่ืองราวของ The Last Troll และคุณจะได้เรียนรู้เก่ียวกับโทรลล์ระหว่าง
ทาง  นอกจากน้ี คุณยงัเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามของพื้นท่ีบอร์การ์ฟยอร์ดูร์ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านชม น ้ าตกเฮินฟอซซ่า (Hruanfossar Waterfall) (ระยะทาง 36 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ซ่ึงใน
ภาษาไอซ์แลนดิก Hruan แปลวา่ ลาวา เน่ืองจากเป็นน ้าตกท่ีไหลลงมาจากล าธารความยาวกวา่ 900 เมตรซ่ึงพาดอยู่
บนทุ่งลาวาท่ีประทุข้ึนมาจากภูเขาไฟใตพ้ิภพซ่ึงอยูใ่ตธ้ารน ้ าแขง็แลงโจกุลกลาเซียร์ (Lungjokull Glacier) และใน
ฤดูท่ีหนาวจดั น ้าตกแห่งน้ีจะแขง็เป็นน ้าแขง็ มีความสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ (ระยะทาง 155 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เป็นเมืองท่ี
มีความโดดเด่นทางด้านประวติัศาสตร์และธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูด นักท่องเท่ียวจ านวนมากจากทั้ งใน
ไอซ์แลนด์และต่างประเทศ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนจะมีโอกาสไดเ้พลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนั
แสนเงียบสงบ ลดัเลาะไปตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆในเขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความ
งดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บ
ความนิยมมากในหมู่นกัไต่เขา ใกล้ๆ ภูเขายงัมีน ้ าตกขนาดเล็กๆท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงอีกดว้ย อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั เดินทางสู่เมือง Stykkishólmur 

(ระยะทาง 39 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Fosshótel Stykkishólmur **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  สติกกชิโฮมอร์ - เรคยาวกิ  –  โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา –  The Sun Voyager - ฮอฟดิ เฮ้าส์ - ฮาร์ปา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเรคยาวกิ (ระยะทาง 172 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30  ชม.) น าท่านเท่ียวชมกรุงเรคยา

วิก เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ท่ีไดช่ื้อว่า อ่าวแห่งควนั เมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด 
เท่ียวชม โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเมืองเรคยาวกิ ดว้ยความสูง 74.5 เมตร
ท าให้ท่ีน่ีถือเป็นโครงสร้างท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ โบสถ์นิกายลูเธอรันแห่งน้ีไดถู้กแต่งตั้งข้ึนในปี 1986 โบสถ์ตั้ง
ช่ือตามนักกวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์ ท่ีช่ือวา่ ฮลัล์กรีมมูร์ เพทเทอร์สัน (Hallgrímur Pétursson) และถ่ายรูป
ประติมากรรม The Sun Voyager การเดินทางของพระอาทิตย ์รูปป้ันท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองเรคยาวิก อนุสรณ์
การฉลองการครบรอบ 200 ปีของเมืองเรคยาวกิอยา่งเป็นทางการ 

 

https://guidetoiceland.is/th/travel-iceland/drive/hallgrimskirkja
https://guidetoiceland.is/th/travel-iceland/drive/hallgrimskirkja
https://en.wikipedia.org/wiki/Hallgr%C3%ADmur_P%C3%A9tursson
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ  กิจกรรมอนัเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติโดยนั่ง
เรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไมซ่ึ้งออกแบบให้โตค้ล่ืนลมไดอ้ยา่งน่ิมนวล ปลาวาฬท่ีอาศยัอยูใ่นน่านน ้ าแถบน้ีจะมี 3 สาย
พนัธ์ุดว้ยกนั คือ วาฬมิงค ์หรือ ในส าเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรียกวา่ มิงคี (Minke) , วาฬหลงัค่อม (Humpback) และ
วาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง (บนเรือมีชุดกนัหนาวบริการ) (บริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีบริษัทฯ เรือยกเลิกให้บริการอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) 
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 น าท่านเท่ียวชม ฮอฟดิ เฮา้ส์ (Höfði House) สถานท่ีส าคญัในปี 1986 ใช้เป็นท่ีประชุมสุดยอดเรคยาวิกสถานท่ีท่ี
ประธานาธิบดีเรยแ์กน (Reagan) และเลขากอร์บาชอฟ (Gorbachev) ไดพ้บกนัเพื่อหารือเร่ืองการป้องกนัขีปนาวุธ
ระหว่างประเทศระหวา่งช่วงสงครามเยน็ จากนั้นเท่ียวชม ฮาร์ปา (Harpa) ศูนยก์ารประชุม และแสดงคอนเสิร์ต
ของไอซ์แลนด์ อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเมืองหลวง ดว้ยความส าเร็จของสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ กบัซุ้มกระจกท่ี
ประกอบเป็นหน้าต่างในรูปทรงท่ีแตกต่างกนัทั้งหมด ท่ีน่ีถูกออกแบบมาให้มีลกัษณะคลา้ยกบัพื้นท่ีหินบะซอลต์
ตามธรรมชาติของไอซ์แลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Grand Hotel Reykjavík**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ เรคยาวกิ - วงกลมทองค า – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ - น า้ตกกูลฟอสส์ - เกย์ซีร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  

น าท่านเดินทางเท่ียวชมเส้นทาง วงกลมทองค า หรือ (Golden Circle) สัมผสัความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติของ
ไอซ์แลนด์ ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตวน์านาชนิดทั้ ง แกะ ววั ม้า ท่ีเล้ียงและหากินตาม

https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_Summit
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ธรรมชาติ น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซ่ึงได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สถานท่ีท่ีน่ามหัศจรรยท์ั้งทางดา้นประวติัศาสตร์และวิถีชีวิต 
ตั้ งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด์  ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส  (Reykjanes) และภู เขาไฟเฮนกิลล์  Hengill  เป็นจุดก าเนิดทาง
ประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร สถานท่ี
แห่งน้ียงัมีความส าคญัในฐานะท่ีเคยเป็นสภาแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาไดก่้อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 930 
และต่อเน่ืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1789  

 
 

น าท่านเดินทางสู่  กูลฟอสส์ (Gullfoss) ชมความงามของ น ้ าตกกูลฟอสส์ สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่ง
ไอซ์แลนด์   น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียง และงดงามท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานท่ีในเส้นทาง วง
แหวนทองค า สถานท่ีท่ีผูม้าเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด  ช่ือน ้ าตก Gullfoss ในภาษาไอซ์แลนด์ หมายถึง น ้ าตก
ทองค า เป็นหน่ึงในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็ง Langjökull ซ่ึง
เป็นธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของประเทศไอซ์แลนด์ และลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างในระดบั
ความสูงถึง 32 เมตร 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เกยซี์ร์ เพื่อน าท่านชม น ้ าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุร้อน หรือเกยซี์ร์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าวา่ กี
เซอร์ ท่ีใช้กนัทัว่โลก น ้ าพุร้อนท่ีน่ีพวยพุ่งข้ึนสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลงังานท่ีอยู่ใตหิ้นเปลือกโลก 
ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลไดน้ าประโยชน์จากแหล่งความร้อน
ทางธรรมชาติน้ีมาเป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใช้ทัว่ประเทศ จุดน ้ าพุร้อนท่ีพวยพุ่ง และเป็นพระเอกในปัจจุบนั ช่ือว่า 
สโทรคูร์ (Strokkur) ท่ีมกัจะเกิดการปะทุทุกๆ 10 นาทีหรือมากกวา่นั้น อีกทั้งยงัมีน ้ าพุ่งสูงข้ึนไปในอากาศ ตั้งแต่ 
20 – 40 ม. จากนั้นน าท่านชมปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ริด (Kerid Crater) ปล่องภูเขาไฟท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดแต่ไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่เป็นหลุมอุกกาบาตท่ีเห็นไดช้ดัเจนและสวยงามท่ีมีทะเลสาบอยูต่รงกลาง ซ่ึงก่อตวัข้ึนจากการปะทุเม่ือ 
3,000 ปีมาแลว้ สีแดงสดใสบริเวณปากปล่องภูเขาไฟท่ีมีเนินวงกลมสูงชนัคลา้ยอฒัจนัทร์โบราณ หินสีแดงเขม้
ตดักบัสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน ้ าทะเลสีอะความารีนหรือสีฟ้าครามท่ีสดใส น าท่านเดินทางสู่
เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

 

http://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/strokkur
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Selfoss Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า เซลฟอส - เซลล์จาลนัฟอสส์  - สโกการ์ฟอสส์ – หาดทรายด า - วกิ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางท่องเท่ียวตามเส้นทางด้านใต ้(South Shore) ของไอซ์แลนด์ ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองของการ
คน้พบพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทนเช้ือเพลิงท าใหป้ระเทศแห่งน้ีไดรั้บการยก
ยอ่งให้เป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ นอกจากน้ีพลงังานดงักล่าวยงัถูกน ามาใช้ในดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ย ทศันียภาพ
สองขา้งแต่งแตม้ไปดว้ยฟาร์มปศุสัตวข์องชาวนาและฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ท่ีมีความสูงถึง 1,491 
เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลและมีช่ือเสียงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแลว้ถึง 18 คร้ังและคร้ังล่าสุดในปี 
2000 น าท่านชม น ้ าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.) น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์และถูกขนานนามวา่เป็นน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ไอซ์แลนด์ ซ่ึงบริเวณดา้นหลงัม่านน ้ าตกสามารถเดินลอดไปหลงัม่านน ้ าตกได้ น ้ าตกแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
แม่น ้ า เซลย่าลันด์ ซ่ า (Seljalandsá) โดยแม่น ้ าสายน้ี มีต้นก าเนิดอยู่ใต้ธารน ้ าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล ์
(Eyjafjallajökull Glacier) ซ่ึงภูเขาไฟใตธ้ารน ้ าแข็งแห่งน้ีไดป้ะทุข้ึนในปี ค.ศ. 2010 และก่อให้เกิดความเสียหาย
สนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว จากนั้ นน าท่านแวะชม น ้ าตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ) (ระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)ความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้ าตก
ท่ีเป็นธรรมชาติ ซ่ึงแผก่ระจายมาจากหนา้ผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน ้ าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทัว่บริเวณ ท า
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ให้หญา้ตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินท่ีเรียงรายริมล าธารเบ้ืองล่างอย่างสวยงาม โอบลอ้มไปดว้ยทุ่ง
ลาวา,โตรกผาและหุบเหวเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าประทบัใจกบัผูท่ี้มาเยอืนไอซ์แลนด ์  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ธารน ้ าแข็งท่ียิ่งใหญ่ท่ีช่ือวา่ มิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) สัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิต 
ท่ีจะท าให้อดรีนาลีนของคุณพลุกพล่านดว้ยการขบัรถเล่ือนน ้ าแข็ง นัง่รถจ๊ิปสู่ทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่ให้ท่านไดข้บั
รถสโนวโ์มบิลตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) โดยสโนวโ์มบิล 2 ท่านต่อ 1 คนั บนดินแดน
แห่งขั้ วโลกเหนือท่ีอยู่สูงท่ีสุดของโลก ซ่ึงมีความกวา้งใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของประเทศ พื้นท่ีกว่า 600 ตาราง
กิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้าแขง็กวา้งอยา่งเตม็อ่ิมตลอด  1 ชัว่โมง (ทวัร์มีบริการชุดกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, 
ถุงมือ, รองเทา้บูท๊)  

 

 
น าท่านแวะชม หาดทรายสีด า (Reynisfjara Black Sand Beach) ชายหาดสีด า สถานท่ีท่องเท่ียวสุดน่าท่ึงของ
ประเทศ ไอซ์แลนด์  บนชายหาดเต็มไปดว้ยตะกอนเม็ดทรายสีด าและใกล้ๆ กบัหาดทรายด าน้ี มีแท่งหินบะซอลต์



 

HTC-AY-10D-ICELAND 

ทรงกระบอกหกเหล่ียมเรียงซอ้นกนัเป็นชั้นๆอยูด่ว้ย นบัเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีแปลกตาและมีความสวยงามท่ีหน่ึง
บนโลก 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Dyrholaey Hotel *** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หก วกิ – โจกุลซาลอน - ล่องเรือยาง - ไดมอนด์บีช - วกิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้ าแข็ง (ระยะทางประมาณ 193 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2.45 ชม.)   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านถ่ายภาพกบั โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้ าแข็ง  ซ่ึงรู้จกักนัเป็นอยา่งดีว่าเป็นทะเลสาบธาร

น ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งมากข้ึนๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพื้นท่ี
กวา้งถึง  18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้ าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกบัไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขา
น ้ าแข็งกอ้นโตๆ เรียงรายโผล่พน้พื้นน ้ าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทบัใจ
ยิง่ นบัไดว้า่เป็นภาพธรรมชาติท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลก พร้อมน าท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน ้าแขง็ในระยะใกล ้ 
น าท่านล่อง เรือยาง (RIB) บนธารน ้ าแข็ง Fjallsárlón Glacier Lagoon คุณจะได้ล่องเรือท่ามกลางภูเขาน ้ าแข็ง
ขนาดใหญ่พร้อมไกด์มืออาชีพ เรือท่ีมีความคล่องตัวสูงเพื่อให้คุณเข้าใกล้ภูเขาน ้ าแข็งได้ สามารถสัมผสั
ประสบการณ์ท่ีเป็นส่วนตวัและใกลชิ้ดยิ่งข้ึน เร่ิมตน้การผจญภยับนผืนน ้ า ไกด์จะแล่นเรือขา้มทะเลสาบ โดยคด
เค้ียวไปมาระหวา่งภูเขาน ้ าแข็งขนาดยกัษ์ท่ีแตกออกจากธารน ้ าแข็งในบริเวณใกลเ้คียง พวกเขาจะอธิบายสีและ
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ประวติัของภูเขาน ้ าแข็งและธารน ้ าแข็ง และเคล่ือนแพเพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพอนัน่าอศัจรรย์ของความ
มหศัจรรยท่ี์เยอืกแขง็น้ีได ้ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติของไอซ์แลนดด์ว้ยการล่องเรือในทะเลสาบธารน ้าแขง็อนัเงียบสงบ   
 

 
 

น าท่ าน ถ่ ายรูป ท่ี  ไดมอนด์ บี ช   (Diamond Beach) ชายหาดทรายด า ท่ี ช่ื อว่า  เป รียดาร์แม ร์คู ร์ซ าน ดู ร์ 
(Breiðamerkursandur) หาดทรายด าท่ีทอดยาวน้ี  มักจะถูกปกคลุมด้วยน ้ าแข็ง ท่ี โป ร่งแสง เหมือนเป็น
ประติมากรรมน ้ าแข็งขนาดเล็กท่ีเปล่งประกายภายใตแ้สงอาทิตย ์มองดูเหมือนเพชรท่ีส่องประกาย  โดยน าแข็งท่ี
อยูบ่ริเวณหาดน้ี เป็นน ้าแขง็ท่ีไหลออกมาจาก ภูเขาน ้าแข็งท่ีแตกและไหลลงสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ละลาย
อย่างช้าๆ และถูกพดัออกไปในทะเล ท่ีก้อนน ้ าแข็งเหล่าน้ีจะถูกซัดโดยคล่ืนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 
ก่อนท่ีจะถูกซดัข้ึนไปบนหาด น่ีเป็นเหตุผลท่ีเปรียดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ไดถู้กเรียกอีกช่ือวา่ ไดมอนด์บีช เพลิดเพลิน
กบัการถ่ายภาพ และอ่ิมเอมกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ 

 
 

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นวิก (Vik) (ระยะทาง 192 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) หมู่บา้นเล็กๆ
ทางตอนใตสุ้ดของไอซ์แลนด ์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Dyrholaey Hotel *** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด วกิ – ออลฟุส – ข่ีม้าชมทุ่งลาวา -  เพอร์ลนั - เรคยาวกิ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองออลฟุส (Ölfus) (ระยะทาง 157 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่ีข้ึนช่ือเร่ือง
ผลไมเ้รือนกระจกและทวัร์ข่ีมา้ Ölfus มีภูมิประเทศท่ีสวยงามหลากหลายรูปแบบดว้ยหาดทรายสีด า หน้าผา การ
ก่อตวัของลาวา ถ ้า พื้นท่ีความร้อนใตพ้ิภพ และน ้าพุร้อนท่ีสดใส  น าท่าน ข่ีมา้ชมทุ่งลาวา (Horseback Riding) ชม
บรรยากาศชนบทของไอซ์แลนด์บนหลงัมา้ไอซ์แลนดิกพนัธ์ุแท ้หน่ึงในสายพนัธ์ุท่ีมีสายเลือดบริสุทธ์ิท่ีสุดใน
โลก เพราะไม่มีการผสมขา้มสายพนัธ์จากท่ีอ่ืน เปิดประสบการณ์ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติของไอซ์แลนด์อยา่งแทจ้ริง  
สัมผสักบัความสง่างามของมา้ไอซแลนด์ พร้อมทั้งช่ืนชมธรรมชาติอนังดงามในฤดูร้อนเพลิดเพลินไปกบัวนัท่ี
สดใสและหญา้สีเขียว และในฤดูหนาวสามารถช่ืนชมกบับรรยากาศทุ่งหิมะสีขาวท่ีปกคลุมภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม (ใช้
เวลาประมาณ 1 ชม.) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เรคยาวกิ (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านชม เพอร์ลนั (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขก

เมืองโดยสถาปนิกช่ือดงั อิงกิ มูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวงตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงัน ้ า
มองเห็นไดใ้นระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม,พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวน
น ้า และร้านขายของท่ีระลึก จากนั้นน าท่าน เดินเล่นชมเมือง และชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึกบริเวณ ถนน
คนเดิน Laugavegur  ท่ีมีช่ือเสียง และเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งรวมร้านคา้ อุปกรณ์กนัหนาว ของ
ท่ีระลึกต่างๆ มากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Reykjavík Natura - Berjaya Iceland Hotels **** หรือเทียบเท่า 
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วนัทีแ่ปด เรคยาวกิ – บลูลากูน - เคฟลาวคิ - เฮลซิงก ิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวกิ สู่ บลูลากนู (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ
ระดบัโลกและโด่งดงัท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์ นกัท่องเท่ียวกวา่ 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานท่ีแห่ง
น้ี อิสระใหท้่านแช่น ้าแร่ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผอ่นตามอธัยาศยั (มีบริการ
ผา้ขนหนูใหท้่าน กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าและหมวกคลุมผมไปดว้ยส าหรับการแช่น ้าแร่ในบลูลากนู ***  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) 
17.50  น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเท่ียวบิน AY994 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.25 ชัว่โมง) 
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sokos Hotel Vannta **** หรือเทยีบเท่า  
วนัทีเ่ก้า เฮลซิงก ิ– โบสถ์เทมเปลโิอคิโอ – มหาวหิารเฮลซิงก ิ- เซเนท สแควร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของฟินแลนด์ จากนั้ นน าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนส

ก้ี (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ รัสเซียท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก 
สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 น าท่านเขา้ชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio Church) หรือท่ี
รู้จกักนัในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ 2511 แลว้เสร็จวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป น าท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius Monument) 
อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่น Sibelius Park ถูกสร้างข้ึนเพื่อสดุดีให้แก่นกัประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาว
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ฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกข้ึนมาเรียกร้อง
เอกราชจากรัสเซีย เป็นอนุสาวรียท่ี์ น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซ่ึงในอดีตเรียกว่า
โบสถนิ์โคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธ์ิสวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยูจ่นเรียกวา่เป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิ
ก็วา่ไดซ่ึ้งจะมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนัอยา่งเป็นจ านวนมาก น าท่านเท่ียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) 
เป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัส
มี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐานอยูอ่ยา่งโดดเด่นเป็นสง่า อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 
13.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY141 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

11.40 ชม.)  สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพฯ  
 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

10 วนั 8 คนื ไอซ์แลนด์  
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

ราคา 159,900 บาท : 11-20 เม.ย. 66 / 25 เม.ย – 4 พ.ค. 66  
 

อตัราค่าบริการ   11-20 เม.ย. 66 / 25 เม.ย – 4 พ.ค. 66 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่าน
ต่อห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

159,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 16,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 149,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (AY) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

100,000 – 160,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-HEL-KEF-HEL-BKK) 40,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับและท่ีมี

เอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 4/11/2022) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทาง

เป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
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 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AY (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,คา่ภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

หมายเหตุ : โรงแรมจะมีการเกบ็เงินมัดจ า หรือ เต็มจ านวน 60-90 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง ดังน้ันหากมีการช าระเงินหรือการัน
ตีกบัทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลกิเดินทางในภายหลงั ค่าใช้จ่ายของโรงแรมทีเ่กดิขึน้จ าเป็นต้องหักจากมัดจ า โดยทางบริษัท

ฯ จะแสดงหลกัฐานการช าระเงินหรือ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพือ่แสดงค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี ้

 

กรณยีกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่าด าเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
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***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณเีดินทางโดยลกูค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
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ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศเดนมาร์ก 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 45 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน..สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน(จดหมายรับรองการท างาน) ภาษาองักฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
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- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ Statement บญัชีเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน (Bank Statement) นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 

100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน  
 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก  
- รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน (Bank Statement) 

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


