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8 วนั 5 คืน ออโรรา่@ไอซแ์ลนด ์

ไอซแ์ลนด ์แดนมหศัจรรยข์องพลงัธรรมชาติ 

 

 
บิน กรุงเทพฯ - เฮลซิงก ิ- เคฟลาวคิ - เฮลซิงก ิ- กรุงเทพฯ โดย ฟินน์แอร ์ 

ธนัวาคม 2564 – เมษายน 2565 

เริ่มตน้ 114,900 บาท (ไม่รวมวีซ่าเชงเกน้ แต่รวมทิปทกุอย่างแลว้) 

เรคยาวิก –ภเูขาเคิรก์จูเฟล – วงกลมทองค า - อทุยานแห่งชาติซิงเควลลริ ์- น ้าตกกูลฟอสส ์-เกยซ์ีร ์ 

ปากปล่องภเูขาไฟเคอรร์ดิ - สโนวโ์มบิล  – พพิธิภณัฑส์โกกา้ - น ้าตกสโกการฟ์อสส ์- น ้ าตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์ 

นัง่รถล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) - โจกลุซาลอน – ไดมอนดบ์ชี – Ice Cave – หาดทรายด า   

บลู ลากูน – เรคยาวิก – โบสถฮ์ลัลก์รมีสคิรค์ยา – ฮอฟดิ เฮา้ส ์- The Sun Voyager – ฮารป์า – ไวกิ้งมิวเซียม  
 

ราคา 114,900 บาท : 15-22 ม.ค. 65 / 5-12 ก.พ. 65 / 19-26 ก.พ. 65 / 19-26 มี.ค. 65   

ราคา 119,900 บาท : 25 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 / 28 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 / 9-16 เม.ย. 65 
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8 วนั 5 คืน ออโรรา่@ไอซแ์ลนด ์
** ฉีดวคัซีน Covid 19 แลว้ เที่ยวไอซแ์ลนดไ์ดส้บายๆ” 

วนัแรก  กรุงเทพ – เฮลซิงก(ิฟินแลนด)์  

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และหวัหนา้ทวัร ์เคาน์เตอรเ์ช็คอิน เคาน์เตอร ์S สายการบินฟินน์แอร ์อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 

สนามบนิสวุรรณภูม ิสมัภาระน า้หนกั 23 กก. ส าหรบัโหลด (ท่านละ 1 ใบ)  และ ถอืขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.  

หมายเหตุ : ท่านตอ้งแสดงวคัซีนพาสปอรต์การไดร้บัวคัซีน Covid 19 ขณะเชคอนิ / ในกรณีที่สายการบินตอ้งการผลตรวจ PCR 

Test เพื่อใชป้ระกอบการเชคอนิ ท่านตอ้งตรวจ Covid ไม่ควรเกนิ 2 วนัก่อนเดินทาง    

23.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน ฟินน์แอร ์เที่ยวบินที่ AY 144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

10.20 ชัว่โมง) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค า่ และอาหารเชา้ ระหว่างเทีย่วบนิสู่เฮลซงิกิ 
 

วนัที่สอง  เฮลซงิก ิ– เคฟลาวิก – กรุนดารฟ์ยอรด์เดอร ์– ภเูขาเคริก์จูเฟล - เรคยาวกิ 

 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิกิ Helsinki-Vantaan lentoasema หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืง ต่อเครื่องสู่สนามบนิเคฟ

ลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิ ฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 991 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.50 ชัว่โมง)  

07.40 น. ออกเดนิทางสู่ เคฟลาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์  

09.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเคฟลาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์ 

 น าท่านเดินทาง เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) เมืองเล็กๆ ต ั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส 

(Snaefellsnes) ทางตะวนัตกของไอซแ์ลนด ์ต ัง้อยู่ระหว่างเทือกเขา และทะเล เพื่อไปชมภูเขาเคิรก์จูเฟล (Kirkjufell) 

เรยีกไดว้่าเป็นอกีหนึ่ง ซกิเนเจอร ์ทีต่อ้งไปเยอืน หากไดม้โีอกาสมาเทีย่วไอซแ์ลนด ์ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

     

บ่าย น าท่านเที่ยวชม ภูเขาเคิรก์จูเฟล (Kirkjufell) Church Mountain หรือ “ภูเขาโบสถ”์ ว่ากนัว่ามทีี่มาจากรูปร่างของภูเขา

ซึ่งคลา้ยคลงึกบัโบสถ ์บา้งก็ว่าคลา้ยหมวกของแม่มด ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซแ์ลนด ์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูก

ถ่ายรูปมากที่สุดของไอซแ์ลนด์ และยงัเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท า Game of Thrones ซีซ ัน่ที่ 6 และ 7 ใกล ้ๆ  กนัม ี
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น า้ตก Kirkjufellsfoss นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ ของน า้ตกที่มฉีากหลงัเป็นภูเขา จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู่ กรุงเรคยาวกิ เมอืงหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 

น าท่านเขา้สูโ่รงแรม Grand Hotel Reykjavik / Center Hotel Laugavegu****  หรอืเทียบเท่า (พกัคา้งคืน 2 คืน) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที่สาม  วงกลมทองค า - อทุยานแห่งชาติซิงเควลลริ ์- น ้าตกกูลฟอสส ์-เกยซ์รี ์– ปากปล่องภเูขาไฟเคอรร์ดิ - ล่าแสงเหนือ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

 น าท่านเดินทางท่องเที่ยวตามเสน้ทาง เสน้ทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซแ์ลนด ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการคน้พบพลงังาน

ความรอ้นใตพ้ภิพ ซึ่งเป็นพลงังานที่ถูกน ามาใชท้ดแทนเชื้อเพลงิ ท าใหป้ระเทศไอซแ์ลนดไ์ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงที่

ไรม้ลพษิ และยงัน าพลงังานดงักลา่วมาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอกีดว้ย  

น าท่านเดินทางเที่ยวชมเสน้ทาง วงกลมทองค า หรือ (Golden Circle) สมัผสัความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของ

ไอซแ์ลนด ์ทศันียภาพของทุ่งหญา้สลบักบัทุ่งลาวา ฝูงสตัวน์านาชนิดท ัง้ แกะ ววั มา้ ทีเ่ลี้ยงและหากินตามธรรมชาต ิ 

น าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติซงิเควลลริ ์(Thingvellir National Park) ซึ่งไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห ้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สถานทีท่ี่น่ามหศัจรรยท์ ัง้ทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวถิชีีวติ ต ัง้อยู่ระหว่างรอยแยกของหุบ

เขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซแ์ลนด ์ใกลก้บัคาบสมทุรเรกยาเนส 

(Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์Hengill  เป็นจุดก าเนิดทางประวตัิศาสตรแ์ละทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดที่มรีอย

เลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ ยงัมีความส าคญัในฐานะที่เคยเป็นสภาแห่งแรกของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยรฐัสภาไดก่้อตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถงึปี ค.ศ. 1789  

 
 

น าท่านเดินทางสู่ กูลฟอสส ์(Gullfoss) ชมความงามของ น า้ตกกูลฟอสส ์สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด ์  

น า้ตกทีม่ชีื่อเสยีง และงดงามทีสุ่ดในประเทศไอซแ์ลนด ์และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานทีใ่นเสน้ทาง วงแหวนทองค า สถานที่

ที่ผูม้าเยือนไอซแ์ลนดไ์ม่ควรพลาด  ชื่อน า้ตก Gullfoss ในภาษาไอซแ์ลนด ์หมายถงึ น า้ตกทองค า เป็นหนึ่งในความ

มหศัจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกที่เกิดจากการละลายของธารน า้แขง็ Langjökull ซึ่งเป็นธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อนัดบัสองของประเทศไอซแ์ลนด ์และลดระดบัลงในโตรกเขาเบื้องลา่งในระดบัความสูงถงึ 32 เมตร 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เกยซ์รี ์เพือ่น าท่านชม น า้พรุอ้นธรรมชาติ (Geysir) น า้พรุอ้น หรอืเกยซ์รี ์ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า กีเซอร ์

ที่ใชก้นัท ัว่โลก น า้พุรอ้นที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลงังานที่อยู่ใตห้ินเปลอืกโลก ขบัเคลือ่น

ออกมาเป็นน า้พุรอ้น ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรฐับาลไดน้ าประโยชนจ์ากแหล่งความรอ้นทางธรรมชาตินี้มา

เป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใชท้ ัว่ประเทศ จุดน า้พุรอ้นที่พวยพุ่ง และเป็นพระเอกในปจัจุบนั ชื่อว่า สโทรคูร ์(Strokkur) ที่

มกัจะเกิดการปะทุทุกๆ 10 นาทหีรอืมากกว่านัน้ อกีท ัง้ยงัมนี า้พุ่งสูงขึ้นไปในอากาศ ตัง้แต่ 20 – 40 ม. จากนัน้น าท่าน

ชมปากปล่องภูเขาไฟเคอรร์ิด (Kerid Crater) ปลอ่งภูเขาไฟที่อายุนอ้ยที่สุดแต่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นหลุมอกุกาบาตที่

เห็นไดช้ดัเจนและสวยงามที่มทีะเลสาบอยู่ตรงกลาง ซึ่งก่อตวัขึ้นจากการปะทุเมื่อ 3,000 ปีมาแลว้ สแีดงสดใสบริเวณ

ปากปล่องภูเขาไฟที่มีเนินวงกลมสูงชนัคลา้ยอฒัจนัทรโ์บราณ หินสีแดงเขม้ตดักบัสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะน า้ทะเลสอีะความารนีหรอืสฟ้ีาครามทีส่ดใส  
 

ค า่ รบัประทานอาหารในโรงแรม 
  

น าท่านเขา้สูโ่รงแรม Hotel Selfoss & Spa /Hotel South Coast  **** หรอืเทียบเท่า  

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 
  

 หลงัอาหารค า่ ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์ นัง่รถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะน าท่านสู่ทุ่ง

กวา้ง เพือ่หาพื้นที่ที่สามารถเหน็แสงเหนือไดอ้ย่างชดัเจน นบัเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยว และ กิจกรรมที่ไม่น่า

พลาด หากมโีอกาสไดม้าเยอืนช่วงฤดูกาลทีเ่หน็แสงเหนือไดง้า่ยทีสุ่ด 

 

 

http://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/strokkur
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วนัทีส่ี่  สโนวโ์มบิล  – น ้าตกสโกการฟ์อสส ์– น ้าตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์– เมืองวิค (พกัคา้ง 2 คืน) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

น าท่านแวะชม น า้ตกสโกกา้ฟอสส ์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร น า้ตกทีสู่งทีสุ่ดทางภาคใต ้และใหญ่

เป็นอนัดบั 5 ของไอซแ์ลนด ์ ประทบัใจกบัความสวยงามของน า้ตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิ ซึง่แผ่กระจายมาจากหนา้ผาสูง แรง

กระแทกของปลายสายน า้เกิดเป็นละอองฟุ้ งไปท ัว่บรเิวณ ท าใหห้ญา้ตระกูลมอสและเฟิรน์เตบิโตปกคลุมหนิทีเ่รยีงรายรมิ

ล  าธารเบื้องลา่งอย่างสวยงามโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา โตรกผาและหุบเหว ทา่นจะตื่นตาตืน่ใจกบัภาพของม่านน า้สขีาว

ขนาดใหญ่ทีท่รงพลงัไหลเทลงมาสู่พื้นเบื้องลา่งตดักบัลานกวา้งและโขดหนิที่ปกคลุมดว้ยมอสสเีขยีวบนกรวดดนิสดี  าที่

เกิดจากเถา้ถ่านลาวา เป็นทศันียภาพทีส่วยงามและน่าประทบัใจกบัผูท้ีม่าเยอืนไอซแ์ลนด ์จากนัน้น าท่านชม น า้ตกเซลยา

ลนัสฟ์อสส ์ (Seljalansfoss Waterfalls) น า้ตกทีม่ชีือ่เสยีงของไอซแ์ลนด ์ และถูกขนานนามว่าเป็นน า้ตกทีส่วยทีสุ่ดแห่ง

หนึ่งของไอซแ์ลนด ์ ซึง่บรเิวณดา้นหลงัม่านน า้ตกสามารถเดนิลอดไปหลงัม่านน า้ตกได ้ น า้ตกแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ

แม่น า้เซลย่าลนัดซ์า่ (Seljalandsá) โดยแม่น า้สายนี้มตีน้ก าเนดิอยู่ใตธ้ารน า้แขง็เอยาฟยาตลาเยอคุตล ์ (Eyjafjallajökull 

Glacier) ซึง่ภูเขาไฟใตธ้ารน า้แขง็แห่งนี้ไดป้ะทขุึ้นในปี ค.ศ. 2010 และก่อใหเ้กิดความเสยีหายสนามบนิท ัว่ยุโรปมาแลว้

ในขณะนัน้ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

 

  
 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ธารน า้แขง็ที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่า มริด์าลสโจกุล (Mýrdalsjökull) สมัผสัประสบการณ์ครัง้หนึ่งในชีวติ ที่จะ

ท าใหอ้ดรนีาลนีของคุณพลุกพลา่นดว้ยการขบัรถเลือ่นน า้แขง็ นัง่รถจิป๊สู่ทุ่งน า้แขง็ขนาดใหญ่ใหท้่านไดข้บัรถสโนวโ์มบลิ

ตะลุยไปในทุ่งน า้แขง็มริด์าลสโจกุล (Mýrdalsjökull) โดยสโนวโ์มบลิ 2 ท่านต่อ 1 คนั บนดนิแดนแห่งข ัว้โลกเหนือทีอ่ยู่

สูงที่สุดของโลก ซึ่งมคีวามกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ พื้นที่กว่า 600 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน า้แขง็
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กวา้งอย่างเต็มอิ่มตลอด  1 ชัว่โมง (ทวัรม์บีรกิารชุดกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, ถงุมอื, รองเทา้บูท๊) สมควรแก่เวลา 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวกิ VIK หรอื Vik í Mýrdal หมู่บา้นทีอ่ยู่ทางใตสุ้ดในไอซแ์ลนด ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารในโรงแรม 

น าท่านเขา้สูโ่รงแรม Hotel Vik /South Coast  *** หรอืเทียบเท่า (พกัคา้งคนื 2 คนื) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัทีห่า้  โจกลุซาลอน – ไดมอนดบ์ีช – Ice Cave - เมืองวิค 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

น าท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) หนึ่งในอญัมณียอดมงกุฏตามธรรมชาติของประเทศไอซแ์ลนด ์และยงั

เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนต์โด่งดงัหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น 007 พยคัฆร์า้ยทา้มรณะ, 007 พยคัฆร์า้ยพญายม,ทูม เร

เดอร,์ แบทแมน บกีินส ์และ อินเตอรส์เตลลาร ์ทะยานดาวกูโ้ลก รวมถงึมวิสคิวดีีโอ ของ จสัติน บเีวอร์  ทะเลสาบ

แห่งนี้ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการละลายของน า้ในธารน า้แขง็และการเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภูเขาน า้แขง็แตกออก และ

ไหลลงไปในธารน า้แขง็ ตกลงไปยงัทะเลสาบ ละลายอย่างชา้ๆ และถูกพดัออกไปในทะเล ที่กอ้นน า้แขง็เหล่านี้จะถูกซดั

โดยคลื่นของมหาสมทุรแอตแลนติกเหนือ ก่อนที่จะถูกซดัขึ้นไปบนชายหาดทรายด าที่ชื่อว่า เปรียดารแ์มรคู์รซ์านดูร ์

(Breiðamerkursandur) หาดทรายด าที่ทอดยาวนี้  มกัจะถูกปกคลุมดว้ยน า้แขง็ที่โปร่งแสง เหมอืนเป็นประติมากรรม

น า้แขง็ขนาดเลก็ที่เปลง่ประกายภายใตแ้สงอาทติย ์มองดูเหมอืนเพชรทีส่่องประกาย นี่เป็นเหตผุลทีเ่ปรยีดารแ์มรคู์รซ์าน

ดูรไ์ดถู้กเรียกอกีชื่อว่า ไดมอนดบ์ชี เพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ และอิ่มเอมกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิี่รงัสรรค์

ความสวยงามบนโลกใบนี้ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

 

https://hisscvz2xk2gun23sqym2fnncm-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Iceland
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บ่าย น าท่านเขา้ชม ถ า้น า้แขง็ (Ice cave) ถ า้น า้แขง็ครสิตลั หรอื ถ า้ครสิตลั (Crystal Ice Cave) คือ ถ า้น า้แขง็ทีส่วยงาม

ตระการตา ส ารวจถ า้น า้แขง็สฟ้ีาตามธรรมชาตภิายในธารน า้แขง็วทันาโจกุล ถ า้น า้แขง็เกิดขึ้นจากการทีธ่ารน า้แขง็เกิดการ

ละลายและเกิดแม่น า้ไหลภายใตแ้ผน่น า้แขง็ ท าใหน้ า้แขง็เป็นโพลง ถ า้จะมสีฟ้ีาของน า้แขง็น่ามหศัจรรย ์ ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงวกิ VIK หรอื Vik í Mýrdal หมู่บา้นทีอ่ยู่ทางใตสุ้ดในไอซแ์ลนด ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมที่พกั Hotel Vik /South Coast  *** หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคืน 2 คืน) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัทีห่ก หาดทรายด า - เรคยาวิก – โบสถฮ์ลัลก์รมีสคิรค์ยา – ฮอฟดิ เฮา้ส ์– ฮารป์า – ไวกิ้งมิวเซียม – บลูลากูน   

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

น าท่านแวะชม หาดทรายสดี า (Reynisfjara Black Sand Beach) ชายหาดสดี า สถานทีท่่องเทีย่วสุดน่าทึง่ของประเทศ 

ไอซแ์ลนด ์ บนชายหาดเต็มไปดว้ยตะกอนเมด็ทรายสดี าและใกล ้ๆ กบัหาดทรายด านี้ มแีท่งหนิบะซอลตท์รงกระบอกหก

เหลีย่มเรยีงซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆอยู่ดว้ย นบัเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมคีวามสวยงามทีห่นึ่งบนโลก 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) (ระยะทาง 165 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ใหทุ้กท่านได ้

เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพสองขา้งซึง่แต่งแตม้ไปดว้ยฟารม์ปศุสตัวข์องชาวนาและฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่

มคีวามสูงถงึ 1,491 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเลและมชีื่อเสยีงที่สุดในไอซแ์ลนด ์ผ่านการระเบดิมาแลว้ถงึ 18 ครัง้และครัง้

ลา่สุดในปี 2000 อกีดว้ย น าท่านเทีย่วชมกรงุเรคยาวกิ เมอืงหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์ที่ไดช้ื่อว่า อ่าวแห่งควนั เมอืง

http://travel.thaiza.com/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B8%A5-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C/252223/
https://hisscvz2xk2gun23sqym2fnncm-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Iceland
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หลวงทีต่ ัง้อยู่ใกลก้บัข ัว้โลกเหนือมากทีสุ่ด เทีย่วชม โบสถฮ์ลัลก์รมีสคิรค์ยา (Hallgrí mskirkja) อาคารทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดใน

เมอืงเรคยาวกิ ดว้ยความสูง 74.5 เมตรท าใหท้ี่นี่ถอืเป็นโครงสรา้งที่สูงที่สุดในประเทศ โบสถน์ิกายลูเธอรนัแห่งนี้ ไดถู้ก

แต่งต ัง้ขึ้นในปี 1986 โบสถต์ ัง้ชื่อตามนกักวแีละนกับวชชาวไอซแ์ลนด ์ที่ชื่อว่า ฮลัลก์รีมมูร ์เพทเทอรส์นั (Hallgrí mur 

Pé tursson) น าท่านเที่ยวชม ฮอฟดิ เฮา้ส ์(Höfði House) สถานที่ส  าคญัในปี 1986 ใชเ้ป็นที่ประชุมสุดยอดเรคยาวกิ

สถานที่ที่ประธานาธิบดีเรยแ์กน (Reagan) และเลขากอรบ์าชอฟ (Gorbachev) ไดพ้บกนัเพื่อหารือเรื่องการป้องกนั

ขปีนาวุธระหว่างประเทศระหว่างช่วงสงครามเย็น และถ่ายรูปประติมากรรม The Sun Voyager การเดินทางของพระ

อาทิตย ์รูปปัน้ที่มีชื่อเสยีงที่สุดของเมืองเรคยาวกิ อนุสรณ์การฉลองการครบรอบ 200 ปีของเมืองเรคยาวกิอย่างเป็น

ทางการ จากนัน้เที่ยวชม ฮารป์า (Harpa) ศูนยก์ารประชุม และแสดงคอนเสิรต์ของไอซแ์ลนด ์อาคารทีโ่ดดเด่นที่สุดใน

เมอืงหลวง ดว้ยความส าเร็จของสถาปตัยกรรมสมยัใหม่ กบัซุม้กระจกที่ประกอบเป็นหนา้ต่างในรูปทรงที่แตกต่างกนั

ท ัง้หมด ทีน่ี่ถูกออกแบบมาใหม้ลีกัษณะคลา้ยกบัพื้นทีห่นิบะซอลตต์ามธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ไวกิ้ง เวลิด ์มวิเซยีม (Viking World Museum) ซึง่เป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเรอืโบราณของชาวไวกิ้ง 

และ การเขา้มาอยู่ในภูมภิาคประเทศไอซแ์ลนดข์องชาวไวกิ้งในอดตี โดยเรอืไวกิ้งทีข่ดุพบนี้คาดว่าสรา้งขึ้นต ัง้แต่ปี คศ. 

870  ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงกรนิดาวกิ เดนิทางสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา หนึ่งในสถานที่

ท่องเทีย่วยอดนิยมในไอซแ์ลนด ์สถานทีท่่องเทีย่วเพือ่สุขภาพระดบัโลก และโดง่ดงัทีสุ่ดของไอซแ์ลนด ์นกัท่องเทีย่ว

กว่า 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ ใหท้่านแช่น า้แร่ธรรมชาตผิอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพือ่

การพกัผ่อนตามอธัยาศยั (มบีรกิารผา้ขนหนูใหท้่าน กรุณาเตรยีมชดุว่ายน า้และหมวกคลุมผมไปดว้ยส าหรบัการแช่

น า้แร่ในบลูลากูน***  
 

ค า่ รบัประทานอาหารในโรงแรม 
  

น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั Radisson Blu Keflavik Hotel / Iceland Air Natura Hotel**** หรอืเทียบเท่า  
หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

 

 

https://guidetoiceland.is/th/travel-iceland/drive/hallgrimskirkja
https://en.wikipedia.org/wiki/Hallgr%C3%ADmur_P%C3%A9tursson
https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_Summit
https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_Summit
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วนัที่เจด็  เคฟลาวิค(ไอซแ์ลนด)์ – เฮลซิงก(ิฟินแลนด)์ – กรุงเทพ  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

07.30 น. เดนิทางสู่สนามบนิ เคฟลาวกิ 

10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน ฟินน์แอร ์เที่ยวบินที่ AY 992 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

3.25 ชัว่โมง)  

15.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิกิ (เวลาทีไ่อซแ์ลนด ์ชา้กว่า เฮลซงิกิ 3 ชัว่โมง) 

16.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (บนิตรง) โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เที่ยวบนิที่ AY141 สายการบนิฯ มีบริการ อาหารค า่และ

อาหารเชา้ ระหว่างเทีย่วบนิสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.45 ชัว่โมง)  
 

วนัทีแ่ปด  กรุงเทพ  

 

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE)  
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8 วนั 5 คืน ออโรรา่@ไอซแ์ลนด ์

ไอซแ์ลนด ์แดนมหศัจรรยข์องพลงัธรรมชาติ 

ราคา 114,900 บาท : 15-22 ม.ค. 65 / 5-12 ก.พ. 65 / 19-26 ก.พ. 65 / 19-26 มี.ค. 65   

ราคา 119,900 บาท : 25 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 / 28 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 / 9-16 เม.ย. 65 
 

อตัราค่าบรกิาร   ธ.ค. 2564 - ม.ีค. 2565 ปีใหม่ - สงกรานต ์2565 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอื เดก็อายุมากกว่า 11 ปีบรบิูรณ ์

พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอืพกั 3 ทา่นต่อหอ้ง 

114,900 119,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 15,000 15,000 

เดก็อายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไมเ่สรมิเตยีง 109,900 113,900 

ชัน้ธุรกิจเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(AY) เริ่มตน้ทีท่่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมือ่ทีน่ ัง่ confirm เท่านัน้) 

85,000 – 120,000  

ไม่เอาต ัว๋เครื่องบนิหกัคนื (BKK-HEL-KEF-HEL-BKK) 27,000 30,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ้น – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบั 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัที ่19 มนีาคม 2564) ** 
 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

▪ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็น

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

▪ กรณีเดนิทางเป็นต ัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กก. , กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง น า้หนกัไมเ่กิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานี้รวมถงึ 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัช ัน้นกัท่องเทีย่วโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น า้หนกั ไมเ่กิน 23 กก./ท่าน) 

▪ ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนี า้มนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอ่ายุเกิน 85 ปี) 

▪ ค่าภาษใีนทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

▪ ค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่าอาหารทกุมื้อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานที ่

▪ เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิต่างๆ 
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อตัรานี้ไม่รวมถงึ 

▪ ค่าวซี่าเชงเกน้ ประมาณ 3,600 บาท (เรยีกเก็บในอนิวอยซ)์ 

▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จดุเชคอนิ 

▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพือ่ป้องกนัการสูญหาย 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอื่นๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

▪ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 

การช าระเงนิ งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊เดินทางแน่นอน 

  งวดที่ 2 : ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

หมายเหต ุ: โรงแรมจะมีการเกบ็เงนิมดัจ า หรอื เต็มจ านวน 60-90 วนัล่วงหนา้ก่อนเดินทาง ดงันั้นหากมกีารช าระเงนิหรอืการนัตีกบั

ทางโรงแรมแลว้ และท่านยกเลกิเดินทางในภายหลงั ค่าใชจ้า่ยของโรงแรมที่เกดิข้ึนจ าเป็นตอ้งหกัจากมดัจ า โดยทางบรษิทัฯ จะ

แสดงหลกัฐานการช าระเงนิหรอื การถูกหกั Penalty จากทางโรงแรม เพื่อแสดงค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

 แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได ้จะไม่มีค่าใชจ้า่ยสว่นน้ี 
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่นมดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ, วซี่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, 

ค่าโรงแรม, ค่าต ัว๋รถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้บัทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ า

ลว่งหนา้ 2-3 เดอืน ก่อนการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% + ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนัก่อนการเดนิทาง ยดึค่าทวัร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซี่าในทกุ

กรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวซี่าจะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องต ัว๋เครื่องบนิเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง 

และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหต ุ: 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 30 วนัก่อนการเดนิทาง  

▪ บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ ยวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล  าดบัแรก หรอืคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 
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▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบนิ  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ัง้นี้ จะค านึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรยีกรอ้งเงนิคืน ในกรณี

ทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ์ิ ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้  

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฎิ

เสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิกัท่องเที่ยวใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลกิ

การเดนิทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีที่ต ัว๋

เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ 

ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯไม่

สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครื่องปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในช่วงฤดู

รอ้นเท่านัน้ 

▪ ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถอืติดตวัขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 
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▪ วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น า้หอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดย

จะอนุญาตใหถ้อืขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อ

เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึ้นเครื่องได ้และหา้มมร่ีองรอย

การเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธ์ิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธ

ได ้หาก น า้หนกักระเป๋าเดนิทางเกินกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกนิ 7 กิโลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 

ส าหรบัหน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบั

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน า้หนกัส่วนทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเครื่องบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

▪ ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบนิจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน า้หนกักระเป๋าจริง 

ท ัง้นี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดนิทางช ัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางช ัน้ธุรกิจ (Business) ดงันัน้

จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมค่ีาทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางที่บริษทั

ทวัรไ์ดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าเชงเกน้ จะแจง้ใหท้่านทราบต่อไป  

เน่ืองจากตอ้งรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑูต 
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แบบฟอรม์การส ารองที่นัง่  

8 วนั 5 คืน ออโรรา่@ไอซแ์ลนด ์

ไอซแ์ลนด ์แดนมหศัจรรยข์องพลงัธรรมชาติ 

ราคา 114,900 บาท   15-22 ม.ค. 2565     5-12 ก.พ. 2565    

  19-26 ก.พ. 2565    19-26 มี.ค. 2565   

ราคา 119,900 บาท   25 ธ.ค. 2564 – 1 ม.ค. 2565  28 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565  

  9-16 เม.ย. 2565 

 

 

 

 

ล าดบัที ่ ชื่อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์

โทรศพัทม์อืถอื 

ส าหรบักรอกใน

ฟอรม์ยื่นวซี่า 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที่ 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบ)ุ 

สถานฑูตทีท่่านเคย

สแกนลายนิ้วมอืในการ

ยื่นวซี่าเชงเกน้  

(กรุณาระบ)ุ 

       

       

       

       

       


