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21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 
 
 
01.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 

เท่ียวบินท่ี TG905 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.20 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

วันที่ 2  กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิก-เพอร์แลน 
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07.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองเพือ่เดินทางสู่เมือง
เรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์) 
*** อิสระอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบริเวณสนามบิน CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร *** 

14.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เท่ียวบิน
ท่ี FI205  

15.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง) 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก(Reykjavik) เมืองหลวงของ
ประเทศไอซ์แลนด์(Iceland) เป็นเมืองหลวงซ่ึงตัง้อยู่ใกล้กับขัว้โลกเหนือมากท่ีสดุ มีความสวยงามและ
มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอ่ืนๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองท่ีเพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทาง
ธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลกูกวาดรูปทรงน่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคณุค่าท่ีถักทอประวัติศาสตร์
เร่ืองบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนน า้แข็ง” 
(จากนัน้น าท่านเช็คอินเข้าสู่ท่ีพกั เพือ่ให้ท่านได้เก็บสมัภาระ และพกัผ่อนอิริยาบถตามอธัยาศยั) 

น าท่านชมเพอร์แลน(Perlan) ก็มีความโดดเด่นและน่ามาเท่ียวชมเป็นอย่างมาก ทัง้ความสวยงาม
แปลกตาและเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คท่ีส าคญั
ของไอซ์แลนด์ เป็นอาคารท่ีมีความสูง 25.7 
เมตร โดยท่ีด้านบนนัน้มีลกัษณะเป็นลกูโลก
คร่ึงลูก ตัง้อยู่บนอาคารรูปทรงกระบอกท่ีมี
จ านวน 4 อาคาร โดยแต่ละอาคารจะมีความ
สูง 5 ชัน้ด้วยกัน และมีพื น้ ท่ีใ ช้สอยกว่า 
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10,000 ตารางเมตร นับว่าเป็นอาคารท่ีงดงามละแปลกอย่างมาก รวมทัง้มีอะไรท่ีน่าสนใจอยู่อย่าง
มากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ที่เพอร์แลน 
พักที่ Hotel Grand Reykjavik หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายภาพกับ โบสถ์ฮอลล์ก ริม

สเคิ ร์กยา(Hallgrímskirkja) โบสถ์คริสต์
นิกายลูเธอรัน แลนด์มาร์กส าคัญของเมือง
เรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถ์
แห่งนีไ้ด้จากเกือบทุกท่ีในเมือง โบสถ์มีความ
สงู 74.5 เมตร ซ่ึงสงูเป็นอนัดบั 4 ในประเทศ
ไอซ์แลนด์ เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรส
ชัน่นิสท์  สถาปนิกผู้ออกแบบคือนายกุดโยน 
ซ่ึงกว่าจะได้สร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวม
ระยะเวลาการก่อสร้างทัง้หมด 38 ปี บริเวณ
ด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของ
เ ล ฟ ร์  อี ริ ก สั น ( Leifr Eiriksson) ยื น
ตระหง่านอยู่เบือ้งหน้า ซ่ึงในประวัติศาสตร์
ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ชาติ
ยุ โรปคนแรกท่ีไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซ่ึงรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี ้
สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ 
จากนัน้น าท่านชมสถานท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงคือ บ้านฮอฟดิ(Hofdi House)  บ้านท่ีมีเ ร่ืองราวใน
ประวตัิศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใช้เป็นท่ีรับรองและจดัเลีย้ง ผู้น า 2 ประเทศมหาอ านาจผู้ยิ่งใหญ่
ในการยุติสงครามเย็น น าท่านชมด้านนอกรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมืองได้เวลาอัน

วันที่ 3  เรคยาวิก-โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา-อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน-บ้านฮอฟดิ 
   บอร์การ์เนส-คีร์กจูเฟล 
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สมควร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ฝ่ังตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) น าท่านเดินทางสู่เมือง
บอร์การ์เนส(Borgarnes) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมคี ร์ กจู เ ฟล (Kirkjufell) หรือ 
“ภูเขาโบสถ์” เป็นภูเขาท่ีคล้ายกับโบสถ์ หรือ
หมวกของแม่มด เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีถูก
ถ่ายรูปมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ ตัวภูเขามี
ลกัษณะเป็นชัน้ๆ ต่างสีกัน เช่ือกันว่าฟอสซิล
ชัน้ล่างสดุเกิดตัง้แต่ยุคน า้แข็งนบัล้านปี ส่วน
ชัน้บนซ่ึงเป็นหินลาวาเกิดในช่วงท่ียุคน า้แข็ง
เร่ิมอุ่นขึน้ คีร์กจูเฟลเป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามตลอดทัง้ปี นกัท่องเท่ียวนิยมมาท่ีน่ีเพื่อถ่ายภาพสวยๆ 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบอร์การ์เนส(Borgarnes) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Icelandair Hotel Hamar, Borgarnes หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งช าติซิ ง

เควลลิร์(Thingvellir National Park) เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซ่ึง
ก่อตัง้ขึน้เมื่อปีค.ศ. 1928  ถูกขึน้ทะเบียน
จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็น
สถานท่ีอันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 
2004 น อ ก จ า ก  Thingvellir จ ะ มี ร อ ย
แตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่ งใหญ่ที่ สุดใน
โลก(The Mid-Atlantic Rift) แล้วยังมีภูเขา 
ทุ่งลาวา หุบผา ถ า้  ล าธาร น า้ตกและ
ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ชมรอย

วันที่ 4  บอร์การ์เนส-อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์-ชมรอยแตกเปลือกโลก-น า้ตกกุลล์ฟอสส์ 
   ไกเซอร์-ซีเครทลากูน-เซลฟอส 
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แตกของเปลือกโลกท่ีกว้างขึน้ในแต่ละปี เน่ืองจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อม
ชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอนัเก่าแก่ตัง้แต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงาม จากนัน้น า
ท่านชมความงามของน า้ตกกุลล์ฟอสส์(Gullfoss) หรือ “ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์” เป็นน า้ตกขนาด
ใหญ่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง จุดเด่นของกุลล์ฟอสส์คือการไหลของน า้ตกเป็นรูปทรงกรวย
สามเหลี่ยมแปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองช่วง ก่อนจะตกลงสู่หุบเขาธารน า้แข็งลึกเบือ้งล่าง จน
เกิดกลุ่มละอองน า้สีขาวคล้ายกลุ่มควันพุ่งขึน้มาจากหุบเขาลึกซ่ึงเกิดจาก glacial floods ครัง้รุนแรง
ในช่วงปลายยุคน า้แข็ง นบัเป็นอีกหน่ึงในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติระดบัโลก ให้ท่านได้เก็บภาพอัน
สวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมไกเซอร์(Geysir) เป็นน า้พุร้อนท่ี
สงูท่ีสดุของไอซ์แลนด์ เวลาพุออกมาบางครัง้
สูงถึง 80 เมตร เมื่อน า้พุหยุดการพุบริเวณ
นัน้จะอบอวลไปด้วยไอน า้ดูแล้วเหมือนมี
หมอกควันปกคลุมอยู่ ไกเซอร์ท่ีน่ียังเป็นต้น
ต า รับของค า ว่าไก เซอร์ ท่ีใ ช้ เ รียกน า้พุ
ลักษณะนีท้ั่วโลก น า้พุ ร้อนไกเซอร์เ ป็น
ลกัษณะทางธรณีวิทยาท่ีเกิดขึน้ชัว่คราว โดย
อายุของไกเซอร์จะมีอายุเพียงไม่กี่พันปี
เท่านัน้ และสามารถพบไกเซอร์ได้เพียงไม่กี่
แ ห่งในโลก ซ่ึงหน่ึงในนั น้คือ ท่ีประเทศ
ไอ ซ์แลนด์  นับ เ ป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีหาชมได้ยากชนิดหน่ึง จากนัน้น า
ท่านชมซีเครทลากูน (Secreat Lagoon) 
ตัง้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านฟลูดิร์ (Flúðir) เป็นบ่อ
น า้พุร้อนทางธรรมชาติท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในไอซ์แลนด์ โดยมีประวัติความเป็นมา
นับย้อนไปได้ถึงปี ค.ศ. 1891 ซีเครทลากูน
ถูกละทิง้มาเน่ินนานก่อนจะมีการปรับปรุง
ใหม่และเปิดใช้งานอีกครัง้ในปี ค.ศ.  2014 
อณุหภูมิของสระน า้แห่งนีจ้ะเฉลี่ยอยู่ท่ี 38-40°C ตลอดทัง้ปีเช่นเดียวกับบ่อน า้ร้อนขนาดใหญ่ทัว่ไป และ
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ท่ีส าคัญตัง้อยู่ไม่ไกลจากเส้นทางวงกลมทองค า(Golden Circle) มากนัก ท าให้ซีเครทลากูนเหมาะ
ส าหรับแวะมาแช่น า้ร้อนก่อนหรือหลังจากเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ บนเส้นทางวงกลมทองค าอันโด่งดัง 
นอกจากจะเป็นสถานท่ีส าหรับแช่น า้ร้อนแล้ว ทิวทัศน์รอบซีเครทลากูนก็มีความสวยงามคุ้มค่าแก่การ
มาเยี่ยมเยือนเช่นกัน อิสระให้ท่านแช่ตัวผ่อนคลายท่ีบ่อน า้พุร้อนซีเครทลากูนตามอัธยาศัย  (มีบริการ
ผ้าเช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทัวร์ และมีชุดว่ายน ้าให้เช่า ส าหรับท่านท่ีไม่ได้เตรียมไปเอง)  จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss) เมืองทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศัย
อยู่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในไอซ์แลนด์ตอนใต้ อีกทัง้ยังเป็นแหล่งการค้า และอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่เพียงไม่กี่
แห่งในประเทศนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชมน ้าตกเซลจา ลัน ด์ฟอส ส์

(Seljalandfoss) น า้ตกท่ีมีช่ือเสียงและถูก
ขนานนามว่าเป็นน า้ตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของไอซ์แลนด์ เป็นส่วนหน่ึงของแม่น า้เซล
ย่าลันด์ซ่าซ่ึงมีต้นก าเนิดอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 
น า้ตกแห่งนีแ้ม้จะค่อนข้างแคบแต่มีจุดเด่น
อยู่ท่ีความสงู และนักท่องเท่ียวสามารถเดิน
ลอดไปหลังม่านน า้ตกได้ เป็นการเท่ียวชม
น า้ตกท่ีให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหา
ต่างจากท่ีอ่ืนๆ จากนัน้ชมน า้ตกสโกกา
ฟอส ส์ ( Skogafoss) คื อ แลนด์ ม า ร์ก ท่ี
สวยงามอีกแห่งหน่ึงของประเทศไอซ์แลนด์ 
นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นน า้ตกท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุทางตอนใต้ของประเทศแล้ว ยงั
เป็นน า้ตกท่ีสูงท่ีสุด โดยมีความสูงราว 62 

วันที่ 5  เซลฟอส-น า้ตกเซลจาลันด์ฟอสส์-น า้ตกสโกกาฟอสส์-หมู่บ้านวิก-เรย์นิสฟายาร่า 
   เคลาส์ตูร์ 
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เมตร และเป็นน า้ตกท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดบั 5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย สโกกาฟอสส์เป็นน า้ตก
ขนาดใหญ่ มีน า้แรงและไอน า้ฟุ้งกระจายตลอดเวลา หากนกัท่องเท่ียวมาถึงท่ีน่ีในช่วงเวลาท่ีมีแดดส่อง
มาทางน า้ตกจะสามารถเห็นรุ้งกินน า้อยู่ด้านหน้าน า้ตกได้อย่างชดัเจน บางครัง้หากโชคดีอาจได้เห็นรุ้ง
กินน า้สองชัน้ ซ่ึงสวยงามและน่าประทบัใจมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิก(Vik) หมู่บ้าน
เล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ท่ีมีรายช่ือในการ
จัดอันดับชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกเมื่อปี 
ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บ้านท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด
ในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดท่ีดีท่ี
สุดแต่ก็เป็นสถานท่ีน่ามหัศจรรย์ท่ีน่าไปชม
เป็นอย่างยิ่ง น าท่านชมเรย์นิสฟายาร่า
(Reynisfjara) เป็นหาดทรายด าท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหน่ึงในหาดท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุในโลก ทรายสีด าท่ีชายหาดแห่งนีเ้ป็นตะกอนเม็ดทรายสีด าท่ีเกิดจากการสึกกร่อนของหิน
ลาวา และแนวหินบะซอลต์ท่ีถูกพดัพาไปสะสมตวับริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนีม้ีความหนาแน่นและ
ทนทานต่อการแตกสลายผุพงั บริเวณนีเ้ป็นบริเวณท่ีคลื่นพดัแรง จะพดัเอาวตัถุท่ีมีความหนาแน่นน้อย
กว่าออกไป วัตถุท่ีมีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพัดพาออกไปได้ช้าหรือยงัคงสะสมรวมตัวกันอยู่ จน
กลายเป็นชายหาดท่ีมีทรายสีด า น าท่านเดินทางสู่เมืองคีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์(Kirkjubaejarklaustur) 
หรือนิยมเรียกกันว่า เคลาส์ตูร์(Klaustur) เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเล็กๆท่ีมีช่ือเสียงของเขตซูทือร์ลันต์หรือ
เขตทางใต้ 1 ใน 8เขตการปกครองของประเทศไอซ์แลนด์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Klaustur หรือเทียบเท่า 

 
 
 
วันที่ 6  เคลาส์ตูร์-อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-โจกุลซาร์ลอน 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติ
สกาฟตาเฟล(Skaftafell National) ผ่านชม
ทัศนียภาพทางใต้ของไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไป
ด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชัน้หิน
ลาวาท่ีแข็งตวัแบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมา
ก่อน เดินทางถึงเขตอุทยานแห่งชาติสกาฟ
ตาเฟล เลาะเลียบขนาบไปกับธารน า้แข็งพนั
ปีวทันาโจกุล โดยจุดหมายอยู่ท่ีทะเลสาบธารน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซ์แลนด์ท่ีช่ือว่า ทะเลสาบ
ธารน า้แข็งโจกุลซาร์ลอน(Jokulsarlon Glacier Lake) ท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และ
ค่อยๆ ขยายตวัเพิ่มพืน้ท่ีขึน้เร่ือยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบนักินพืน้ท่ีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ
ลึกของน า้ถึง 200 เมตร ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกุลซาลอน จึงได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอนัดับสอง
ของประเทศไอซ์แลนด์ เดินทางถึงธารน า้แข็งโจกุลซาลอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมโจกุลซาร์ลอน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน า้แข็งอายุกว่า 1,000 ปีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ครอบคลุมพืน้ท่ีกว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีขนาด
เท่ากับธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อันโด่งดังมาแล้ว
หลายเร่ือง นอกจากท่ีนักท่องเท่ียวจะได้ตื่น
ตาตื่นใจกับภาพของก้อนน า้แข็งสีฟ้าคราม
ขนาดมหึมาจ านวนมากท่ีละลายลงมาจาก
ภูเขาน า้แข็งด้านบน และลอยล่องอยู่เต็ม
ทะเลสาบธารน า้แข็งขนาดแปดพันกว่า
ตารางกิโลเมตรแห่งนี ้ ท่ีโจกุลซาร์ลอนยัง
เป็นจุดท่ีสามารถนัง่เรือล่องไปตามแนวภูเขา
น า้แข็งได้ด้วย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเคลาส์ตูร์(Klaustur) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Klaustur หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วันที่ 7  เคลาส์ตูร์-เมียร์ดาลส์โจกูล-ธารน า้แข็งเมียร์ดาลโจกุล-ขับสโนว์โมบิล-เซลฟอส 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมียร์ดาลส์โจกูล(Myrdalsjokull) เพื่อน าท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเท่ียวบน
ธารน า้แข็ง ด้วยการขบัขี่รถสโนว์โมบิลตะลยุ
ไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บน
ดินแดนท่ีอยู่สูงท่ีสุดของโลก มีความกว้าง
ใหญ่เป็นอันดับ 4 ท่ีมีพืน้ท่ีกว่า 596 ตาราง
กิโลเมตรตะลุยไปในทุ่งน า้แข็งกว้างอย่าง
เต็มอ่ิมตลอด 1 ชัว่โมง (คนัละ 2 ท่าน พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว, หมวก
กันน็อค, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) น าท่านสัมผัส
กับประสบการณ์การนั่งรถซุปเปอร์จ๊ิป ท่องเท่ียวแบบเจาะลึกบริเวณทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull 
Glacier อีก 1 ชัว่โมง เพื่อเก็บวิวทิวทศัน์ในส่วนท่ีรถสโนว์โมบิลตะลยุไปไม่ถึง ได้เวลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่หมู่บ้านสโคก้าร์(Skogar Village) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านแวะถ่ายภาพกับหน้าผา
เดียร์โฮไล(Dyrholaey)อีกหน่ึงสถานท่ียอด
นิยมของนักท่องเท่ียว เพราะว่าอยู่ไม่ไกล
จากถนนเส้นหลกัลกัษณะเด่น คือ เป็นหินท่ี
ก่อตวัเป็นรูปโค้ง มีทางลอดตรงกลางซ่ึงการ
โค้งนีเ้กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่า   
 
 
 

วันที่ 8  เซลฟอส-บลูลากูน-เรคยาวิ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่บลูลากูน(Blue Lagoon) หน่ึงใน
สถาน ท่ี ท่อง เ ท่ีย ว ท่ีมี ช่ื อ เสี ย ง ท่ีสุด ใ น
ไอซ์แลนด์ ท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนถึงปีละ
กว่า 5 แสนคน เป็นบ่อน า้ร้อนสีฟ้าท่ีอดุมไป
ด้วยแร่ธาตนุานาชนิดจากใต้ดิน แร่ธาตบุาง
ชนิดนอกจากจะมีสรรพคุณในการบ ารุ ง
ผิวพรรณแล้ว ยังรักษาโรคผิวหนังบางชนิด
ได้ด้วย สามารถลงไปแช่ตวัในบ่อน า้พุร้อนเพื่อความผ่อนคลายได้ ซ่ึงอณุหภูมิของน า้ในบ่อเป็นอุณหภูมิ
ท่ีก าลังพอเหมาะส าหรับการผ่อนคลายกล้ามเนือ้และเส้นเอ็น น า้ในบลูลากูนจะเปลี่ยนใหม่อัตโนมัติ
ทุกๆ 48 ชัว่โมง (มีบริการผ้าเช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร์ และมีชุดว่ายน ้าให้เช่า ส าหรับท่านท่ีไม่ได้เตรียมไป
เอง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น า ท่านกลับสู่ เ มือง เรคยาวิก
(Reykjavik) อิสระช้อปปิง้สินค้าของฝาก 
ของท่ีระลึกบริเวณถนนคนเดิน Laugavegur 
ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง และเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมือง Laugavegur มีความหมายว่า “wash 
road” เน่ืองจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ 
บ่อน า้พุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของ
กรุงเรคยาวิคจะเดินทางไปซักล้างเสื อ้ผ้า 
เคร่ืองนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี ้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิง้แหล่งรวมของห้างสรรพสินค้า และ ร้าน
เสือ้ผ้าบูติคมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Grand Reykjavik หรือเทียบเท่า 

 
 
 
04.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  ได้เวลาพอสมควรแล้วเดินทางไปยงัสนามบินกรุงเรคยาวิก เพื่อไปยงักรุงโคเปนเฮเกน 

วันที่ 9  เรคยาวิก-โคเปนเฮเกน-สต้อยท์-นูฮาวน์ 
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07.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ 
เที่ยวบินที่ FI204 

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมืองหลวงธุรกิจท่ีส าคัญ เน่ืองจากมีการ
ท าประมง การขนส่งสินค้าการท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม อีกทัง้ยังเป็นเมืองใหญ่ท่ี สวยงาม และ
น่าสนใจด้วยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเร่ิมต้นของถนนช้อปปิง้สายส าคญัของเมืองท่ีเรียกว่า สตร้อยท์ (The 

Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิง้
สายท่ียาวท่ีสุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี ้
เช่ือมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ซ่ึงมีพระบรม
รูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนท่ี 5 อยู่ตรง
จุดกึ่ งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดิน
ความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือก
หลากหลายชนิด ทัง้สินค้าแบรนด์ เนม
หลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตก
ดินบรรยากาศท่ีถนนคนเดินแห่งนี ้ยิ่งเต็มไป
ด้วยความคึกคัก และสีสัน ทัง้คนในเมืองท่ี
ออกมาเดินเล่น และนกัท่องเท่ียวท่ีหลั่งไหล
มาจากทัว่ทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์
เนมแล้ว ยังมีสินค้าของท่ีระลึกให้เลือกสรร
มากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อป
ปิง้เพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพ
บรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย น าท่าน
เดินทางสู่นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเท่ียวส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน
ขายของท่ีระลึกท่ีสวยงามทันสมยัประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณท่ีได้รับการบูรณะซ่อมแซม
อย่างดีถูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝ่ังแม่น า้ บริเวณแห่งนีย้ังเคยเป็นท่ีพ านักของฮันส์ คริส
เตียน แอนเดอร์ซัน ราชานักเขียนแห่งโลกนิทานผู้ เลื่องช่ือท่ีมีผลงานมากมาย อาทิ เงือกน้อย ลูกเป็ดขึ ้
เหล่ และอื่นๆ ซ่ึงมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเร่ืองแรกในปี ค.ศ.1835 ท่ีบ้านของเขาในนูฮาวน์นีเ้อง ยิ่ง
ท าให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจ าเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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  พักที่ Hotel AC by Marriott, Copenhagen หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen)  เมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของยุโรปท่ีก่อตัง้ขึน้ในราว
คริสต์ศตวรรษท่ี 10 ถือเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซ่ึงเต็มไป
ด้วยธรรมชาติท่ีสวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ 
น า ท่านถ่ าย รูปบ ริ เ วณลานกว้างหน้า
พ ร ะ ร า ช วั ง อ ะ ม า เ ลี ย น บ อ ร์ ก 
( Amalienborg Palace) ซ่ึ ง เ ป็ นส ถ า น ท่ี
ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่ง
เดนมาร์ก พระราชวงัแห่งนีก้่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของ
พระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวงั
ทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิง้แฮมใน
อังกฤษ อาคารของพระราชวังตัง้ต่อกัน
คล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลาน
กว้างซ่ึงรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่าง
สบาย เน่ืองจากพระราชวังแห่งนีไ้ม่มีรัว้กัน้ 
จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังท่านจะพบกับ
อนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดสูง่า
งามยิ่งนัก  น าท่านถ่ายภาพกับน า้พุเกฟิ
อ้อน(Gefion Fountain) อนุสาวรีย์ ท่ี เ ป็น
ท่ีมาแ ห่งต านานในการสร้างประเทศ 
ลกัษณะเป็นน า้พุรูปปัน้ผู้หญิงก าลงัถือแส้ไล่
วัว 4 ตัว ท่ีมีต านานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้
ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้
ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ จนเกิดเป็น

วันที่ 10 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก-น า้พุเกฟิอ้อน-ลิดเดิล้ เมอร์เมด 
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ประเทศเดนมาร์ก น าท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิล้ เมอร์เมด(The Little Mermaid) ต านานแห่ง
ความรักของเงือกน้อยสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพันธ์อันลือช่ือของฮันส์ 
คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครส าคัญท่ีท าให้ก รุง
โคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหน่ึง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยาย
อีกด้วย นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการ์ด และของท่ีระลึก 
ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แก้วน า้ พวงกุญแจทัว่กรุงโคเปนเฮเกนอีกด้วย  
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

14.25 น.  ออกเดินทางจากกรุงโคเปนเฮเกน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เท่ียวบินท่ี TG951 
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 
 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง  

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

องัคาร-ศุกร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 

08 - 18 ก.พ. 65 189,999.- 189,999.- 40,900.- 

เสาร-์องัคาร 
(วนัสงกรานต)์ 09 - 19 เม.ย. 65 199,999.- 199,999.- 40,900.- 

หมายเหตุ : เนือ่งจากโรงแรงทีพ่กัในโปรแกรมบางโรงแรมไมม่หีอ้งTriple room หอ้งส าหรบัพกั
สามทา่น เพือ่ความสะดวกลูกคา้ทีจ่อง3ทา่น ตอ้งพกัแบบหอ้ง Single room หอ้งพกัเตยีงเดีย่ว 
(พกั 1 คน) เทา่น ัน้ 

วันที่ 11  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนีไ้ม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ม  
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
7. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างเดนิทางต่างประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. ค่าวซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12. ซมิเน็ตต่างประเทศ 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
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4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 40 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรับตดิวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 



KEU131110-TG ไอซแ์ลนด ์11วัน8คนื 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ ไม่ว่าจะดว้ย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
50,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เน่ืองจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่าย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้ (10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือ
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / 
ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจ านวน ค่ามัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 

 


