
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภมูิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG)พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

 

 

 

01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุง โคเปนเฮเกน  ประเทศ เดนมารก์ โดยสายการบิน ไทยแอรเ์วย์

(TG)เท่ียวบินท่ีTG905(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.20ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

วันที1่  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  

วันที ่2  กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิก-เพอรแ์ลน 



 
 
07.40น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมารก์(นาํท่านเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูเ่มืองเรค

ยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด)์ 

*** อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรเิวณสนามบิน CASH BACK ทา่นละ 30 ยโูร *** 

14.10 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนดโ์ดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อรเ์ท่ียวบินท่ี

FI205 

15.20น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 7ชั่วโมง)

หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองเรคยาวิก(Reykjavik)เมืองหลวงของประเทศ

ไอซแ์ลนด(์Iceland)เป็นเมืองหลวงซึ่งตัง้อยูใ่กลก้บัขัว้โลกเหนือมากท่ีสดุ มีความสวยงามและมีเสนห่์

ไม่แพเ้มืองหลวงอ่ื นๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองท่ีเพียบพรอ้มดว้ยความบรสิทุธ์ิทางธรรมชาติ 

อาคารบา้นเรอืนสลีกูกวาดรูปทรงนา่รกั และสถาปัตยกรรมทรงคณุคา่ท่ีถกัทอประวติัศาสตรเ์รื่องบอก

เลา่ความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนนํา้แข็ง” 

(จากนัน้นาํท่านเช็คอินเขา้สูท่ีพ่กั เพือ่ใหท่้านไดเ้ก็บสมัภาระ และพกัผอ่นอิรยิาบถตามอธัยาศยั) 

นาํทา่นชม เพอรแ์ลน( Perlan) ก็มีความโดดเดน่ และนา่มาเท่ียวชมเป็นอยา่งมาก ทัง้ความสวยงาม

แปลกตาและเป็นอีกจุดแลนดม์ารค์ท่ีสาํคญั

ของไอซแ์ลนด ์เป็นอาคารท่ีมีความสงู 25.7 

เมตร โดยท่ีดา้นบนนัน้มีลกัษณะเป็นลกูโลก

ครึง่ลกู ตัง้อยูบ่นอาคารรูปทรงกระบอกท่ีมี

จาํนวน 4 อาคาร โดย แตล่ะอาคารจะมี

ความสู ง5 ชัน้ดว้ยกนั และมีพืน้ท่ีใชส้อย



 
 

กวา่ 10,000 ตารางเมตร นบัวา่เป็นอาคารท่ีงดงามละแปลกอยา่งมาก รวมทัง้มีอะไรท่ีนา่สนใจอยูอ่ยา่ง

มากมาย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ที่เพอรแ์ลน 

พักที่Hotel GrandReykjavikหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นถ่ายภาพกบั โบสถฮ์อลลก์ริม

สเคิรก์ยา( Hallgrímskirkja)โบสถค์รสิต์

นิกายลเูธอรนัแลนดม์ารก์สาํคญัของเมือง

เรคยาวิก วา่กนัวา่เราสามารถมองเห็นโบสถ์

แหง่นีไ้ดจ้ากเกือบทกุท่ีในเมือง โบสถมี์ความ

สงู 74.5 เมตร ซึ่งสงูเป็นอนัดบั 4 ในประเทศ

ไอซแ์ลนด ์เป็นสถาปัตยกรรม แนวอิมเพรส

ชั่นนิสทส์ถาปนิกผูอ้อกแบบคือนายกดุโยน

ซึ่งกวา่จะไดส้รา้งก็ใชเ้วลานานหลายปี รวม

ระยะเวลาการก่อสรา้งทัง้หมด 38 ปี บรเิวณ

ดา้นหนา้ของโบสถย์งัมี อนุสาวรียข์อง

เลฟร ์อีริกสัน(LeifrEiriksson)ยืนตระหงา่น

อยูเ่บือ้งหนา้ ซึ่งในประวติัศาสตรไ์อซแ์ลนด์

ถือวา่วาเลฟร ์เป็นชาวนอสรช์าติยโุรปคน

แรกท่ีไปเหยียบดินแดนแถบอเมรกิาเหนือซึ่งรวมถึงกรนีแลนดด์ว้ย โดยอนสุาวรยีนี์ส้หรฐัอเมรกิามอบ

ใหแ้ก่ไอซแ์ลนดเ์น่ืองในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,000 ปี รฐัสภาของไอซแ์ลนด ์จากนัน้นาํทา่นชม

สถานท่ีสาํคญัอีกแหง่หนึ่งคือ บ้านฮอฟด(ิ Hofdi House)บา้นท่ีมีเรื่องราวในประวติัศาสตรข์องชาติอนั

นา่สนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองและจดัเลีย้ง ผูน้าํ 2 ประเทศมหาอาํนาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยติุสงครามเย็น นาํ

ทา่นชมดา้นนอกรฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด ์และศาลาเทศบาลเมืองไดเ้วลาอนัสมควร จากนัน้นาํทา่น

เดินทางสู ่ฝ่ังตะวนัตกของไอซแ์ลนด ์(West Iceland) นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองบอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 

วันที ่3  เรคยาวิก-โบสถฮ์อลลก์ริมสเคิรก์ยา-อนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสัน-บ้านฮอฟด ิ

  บอรก์ารเ์นส-คีรก์จูเฟล 
 



 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ 

ภตัตาคาร 

นาํทา่นชมคีรก์จูเฟล(Kirkjufell)หรอื “ภเูขา

โบสถ”์ เป็นภเูขาท่ีคลา้ยกบัโบสถ ์หรอืหมวก

ของแม่มด เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ีถกูถ่ายรูป

มากท่ีสดุของไอซแ์ลนด ์ตวัภเูขามีลกัษณะ

เป็นชัน้ๆ ตา่งสกีนั เช่ือกนัวา่ฟอสซิลชัน้

ลา่งสดุเกิดตัง้แตย่คุนํา้แข็งนบัลา้นปี สว่น

ชัน้บนซึ่งเป็นหินลาวาเกิดในช่วงท่ียคุนํา้แข็งเริ่มอุ่นขึน้ คีรก์จเูฟลเป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามตลอดทัง้ปี 

นกัทอ่งเท่ียวนิยมมาท่ีน่ีเพ่ือถ่ายภาพสวยๆนาํทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองบอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Icelandair Hotel Hamar, Borgarnesหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิง

เควลลิร(์ Thingvellir National Park)เป็น

อุทยานแหง่ชาติแหง่แรกของไอซแ์ลนด ์ซึ่ง

ก่อตัง้ขึน้เม่ือปีค.ศ. 1928  ถกูขึน้ทะเบียน

จากองคก์ารยเูนสโก ( UNESCO) วา่ใหเ้ป็น

สถานท่ีอนัเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 

2004 นอกจาก Thingvellir จะมี รอย

แตกแยกของแผ่นดินที่ย่ิงใหญ่ที่สุดใน

โลก(The Mid-Atlantic Rift)แลว้ยงัมีภเูขา 

ทุง่ลาวา หบุผา ถํา้ ลาํธาร นํา้ตกและ

ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ ชมรอย

แตกของเปลอืกโลกท่ีกวา้งขึน้ในแตล่ะปี 

วันที ่4  บอรก์ารเ์นส-อุทยานแหง่ชาตซิงิเควลลิร-์ชมรอยแตกเปลือกโลก-นํา้ตกกุลลฟ์อสส ์

  ไกเซอร-์ซเีครทลากูน-เซลฟอส 



 
 

เน่ืองจากมีการเคลื่อนตวัแยกออกจากกนัอยูต่ลอดเวลา พรอ้มชมรอ่งรอยอาคารรฐัสภาอนัเก่าแก่ตัง้แต่

ปี 930 อิสระใหท้า่นถ่ายภาพ และชมความงดงาม  จากนัน้นาํทา่นชมความงามของ นํ้าตกกุลลฟ์อสส์

(Gullfoss)หรอื “ไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด์ ” เป็นนํา้ตกขนาดใหญ่และมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุแหง่หนึ่ง 

จุดเดน่ของกลุลฟ์อสสคื์อการไหลของนํา้ตกเป็นรูปทรงกรวยสามเหลี่ยมแปลกตา และเป็นการไหลลง

เป็นสองช่วง ก่อนจะตกลงสูห่บุเขาธารนํา้แข็งลกึเบือ้งลา่ง จนเกิดกลุม่ละอองนํา้สขีาวคลา้ยกลุม่ควนัพุง่

ขึน้มาจากหบุเขาลกึซึ่งเกิดจาก glacial floods ครัง้รุนแรงในช่วงปลายยคุนํา้แข็ง นบัเป็นอีกหนึ่งใน

ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลก ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอนัสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ 

ภตัตาคาร 

นาํทา่นชม ไกเซอร(์ Geysir)เป็นนํา้พรุอ้นท่ี

สงูท่ีสดุของไอซแ์ลนด ์เวลาพอุอกมา

บางครัง้สงูถึง 80 เมตร เม่ือนํา้พหุยดุการพุ

บรเิวณนัน้จะอบอวลไปดว้ยไอนํา้ดแูลว้

เหมือนมีหมอกควนัปกคลมุอยู ่ไกเซอรท่ี์น่ี

ยงัเป็นตน้ตาํรบัของคาํวา่ไกเซอรท่ี์ใชเ้รยีก

นํา้พลุกัษณะนีท้ั่วโลก นํา้พรุอ้นไกเซอรเ์ป็น

ลกัษณะทางธรณีวิทยาท่ีเกิดขึน้ชั่วคราว 

โดยอายขุองไกเซอรจ์ะมีอายเุพียงไม่ก่ีพนัปี

เทา่นัน้ และสามารถพบไกเซอรไ์ดเ้พียงไม่ก่ี

แหง่ในโลก ซึ่งหนึ่งในนัน้คือท่ีประเทศ

ไอซแ์ลนด ์นบัเป็นปรากฏการณท์าง

ธรรมชาติท่ีหาชมไดย้ากชนิดหนึ่งจากนัน้นาํ

ทา่นชมซีเครทลากูน (Secreat Lagoon)

ตัง้อยูใ่กลก้บัหมู่บา้นฟลดิูร ์(Flúðir) เป็นบอ่

นํา้พรุอ้นทางธรรมชาติท่ีเก่าแก่มากท่ีสดุ

แหง่หนึ่งในไอซแ์ลนด ์โดยมีประวติัความ

เป็นมานบัยอ้นไปไดถ้ึงปี ค.ศ. 1891ซี

เครทลากนูถกูละทิง้มาเน่ินนานก่อนจะมี

การปรบัปรุงใหม่และเปิดใชง้านอีกครัง้ในปี ค.ศ. 2014 อุณหภมิูของสระนํา้แหง่นีจ้ะเฉลี่ยอยูท่ี่ 38-40°C 



 
 

ตลอดทัง้ปีเช่นเดียวกบับอ่นํา้รอ้นขนาดใหญ่ทั่วไป และท่ีสาํคญัตัง้อยูไ่ม่ไกลจาก เสน้ทางวงกลมทองคาํ

(Golden Circle) มากนกั ทาํใหซ้ีเครทลากนูเหมาะสาํหรบัแวะมาแช่นํา้รอ้นก่อนหรอืหลงัจากเท่ียวชม

สถานท่ีตา่งๆ บนเสน้ทางวงกลมทองคาํอนัโดง่ดงั นอกจากจะเป็นสถานท่ีสาํหรบัแช่น ํา้รอ้นแลว้ ทิวทศัน์

รอบซีเครทลากนูก็มีความสวยงามคุม้คา่แก่การมาเยี่ยมเยือนเช่นกนั อิสระใหท้า่นแช่ตวัผอ่นคลายท่ีบอ่

นํา้พรุอ้นซีเครทลากนูตามอธัยาศยั(มีบรกิารผา้เช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร ์และมีชุดว่ายนํา้ใหเ้ช่า สาํหรบั

ท่านทีไ่ม่ไดเ้ตรยีมไปเอง)จากนัน้นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองเซลฟอส(Selfoss)เมืองทางตอนใตข้องประเทศ

ไอซแ์ลนด ์เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยูม่ากท่ีสดุแหง่หนึ่งในไอซแ์ลนดต์อนใต ้อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่

การคา้ และอุตสาหกรรมท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแหง่ในประเทศนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel Selfoss& SPAหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นชม นํ้าตกเซลจาลันดฟ์อสส์

(Seljalandfoss) น ํา้ตกท่ีมีช่ือเสยีงและถกู

ขนานนามวา่เป็นนํา้ตกท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่ง

ของไอซแ์ลนด ์เป็นสว่นหนึ่งของแม่นํา้เซล

ยา่ลนัดซ์า่ซึ่งมีตน้กาํเนิดอยูใ่ตธ้ารนํา้แข็ง 

นํา้ตกแหง่นีแ้มจ้ะคอ่นขา้งแคบแตมี่จุดเดน่

อยูท่ี่ความสงู และนกัทอ่งเท่ียวสามารถเดิน

ลอดไปหลงัม่านนํา้ตกได ้เป็นการเท่ียวชม

นํา้ตกท่ีใหม้มุมองแปลกตาและนา่คน้หา

ตา่งจากท่ีอ่ืนๆ จากนัน้ชม นํ้าตกสโกกา

ฟอสส(์ Skogafoss)คือแลนดม์ารก์ท่ี

สวยงามอีกแหง่หนึ่งของประเทศไอซแ์ลนด ์

นอกจากสโกกาฟอสสจ์ะเป็นนํา้ตกท่ีมี

ช่ือเสยีงท่ีสดุทางตอนใตข้องประเทศแลว้ 

วันที ่5  เซลฟอส-นํา้ตกเซลจาลันดฟ์อสส-์นํา้ตกสโกกาฟอสส-์หมู่บ้านวิก-เรยนิ์สฟายาร่า 

  เคลาสตู์ร ์



 
 

ยงัเป็นนํา้ตกท่ีสงูท่ีสดุ โดยมีความสงูราว 62 เมตร และเป็นนํา้ตกท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ

ประเทศไอซแ์ลนดอี์กดว้ย สโกกาฟอสสเ์ป็นนํา้ตกขนาดใหญ่ มีนํา้แรงและไอนํา้ฟุง้กระจายตลอดเวลา 

หากนกัทอ่งเท่ียวมาถึงท่ีน่ีในช่วงเวลาท่ีมีแดดสอ่งมาทางนํา้ตกจะสามารถเห็นรุง้กินนํา้อยูด่า้นหนา้

นํา้ตกไดอ้ยา่งชดัเจน บางครัง้หากโชคดีอาจไดเ้ห็นรุง้กินนํา้สองชัน้ ซึ่งสวยงามและนา่ประทบัใจมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํทา่นเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก( Vik)หมู่บา้น

เลก็ๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ท่ีมีรายช่ือในการ

จดัอนัดบัชายหาดท่ีสวยท่ีสดุในโลกเม่ือปี 

ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บา้นท่ีมีฝนตกมากท่ีสดุ

ในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้า่จะไม่ใช่ชายหาดท่ีดีท่ี

สดุแตก็่เป็นสถานท่ีนา่มหศัจรรยท่ี์นา่ไปชม

เป็นอยา่งยิ่ง นาํทา่น ชม เรยนิ์สฟายาร่า

(Reynisfjara)เป็นหาดทรายดาํท่ีมีช่ือเสยีง

ท่ีสดุของไอซแ์ลนด ์และเป็นหนึ่งในหาดท่ีมี

ช่ือเสยีงท่ีสดุในโลก ทรายสดีาํท่ีชายหาด

แหง่นีเ้ป็นตะกอนเม็ดทรายสดีาํท่ีเกิดจาก

การสกึกรอ่นของหินลาวา และแนวหินบะ

ซอลตท่ี์ถกูพดัพาไปสะสมตวับรเิวณ

ชายหาด โดยเม็ดทรายนีมี้ความหนาแนน่

และทนทานตอ่การแตกสลายผพุงั บรเิวณนี้

เป็นบรเิวณท่ีคลื่นพดัแรง จะพดัเอาวตัถท่ีุมี

ความหนาแนน่นอ้ยกวา่ออกไป วตัถท่ีุมีความหนาแนน่มากกวา่จะถกูพดัพาออกไปไดช้า้หรอืยงัคงสะสม

รวมตวักนัอยู ่จนกลายเป็นชายหาดท่ีมีทรายสดีาํนาํทา่นเดินทางสู่ เมืองคีรก์จูแบจารเ์คลาสต์ูร์

(Kirkjubaejarklaustur)หรอืนิยมเรยีกกนัวา่ เคลาสต์ูร(์Klaustur)เป็นหมู่บา้นทอ่งเท่ียวเลก็ๆท่ีมีช่ือเสยีง

ของเขตซูทือรล์นัตห์รอืเขตทางใต ้1 ใน 8เขตการปกครองของประเทศไอซแ์ลนด ์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่HotelKlausturหรือเทียบเท่า 

 

 



 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสูเ่ขต อุทยานแห่งชาติ

สกาฟตาเฟล(Skaftafell National)ผา่นชม

ทศันียภาพทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ซึ่งเต็มไป

ดว้ยความแปลกของแนวภเูขาไฟ และชัน้หิน

ลาวาท่ีแข็งตวัแบบท่ีทา่นไม่เคยเห็นท่ีไหนมา

ก่อน เดินทางถึงเขตอุทยานแหง่ชาติสกาฟ

ตาเฟลเลาะเลยีบขนาบไปกบัธารนํา้แข็งพนั

ปีวทันาโจกลุ โดยจุดหมายอยูท่ี่ทะเลสาบธารนํา้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซแ์ลนดท่ี์ช่ือวา่ ทะเลสาบ

ธารนํ้าแข็งโจกุลซารล์อน(Jokulsarlon Glacier Lake)ท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และ

คอ่ยๆ ขยายตวัเพ่ิมพืน้ท่ีขึน้เรื่อยๆ ในทกุๆปี ในปัจจุบนักินพืน้ท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ

ลกึของนํา้ถึง 200 เมตร ทะเลสาบธารนํา้แข็งโจกลุซาลอน จึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบมีลกึเป็นอนัดบัสอง

ของประเทศไอซแ์ลนด ์เดินทางถึงธารนํา้แข็งโจกลุซาลอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา 

นาํทา่นชม โจกุลซารล์อน( Jokulsarlon)เป็นทะเลสาบธารนํา้แข็งอายกุวา่ 1,000 ปีท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

ไอซแ์ลนด ์และใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาด

เทา่กบัธารนํา้แข็งทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกนั ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรอ์นัโดง่ดงัมาแลว้

หลายเรื่อง นอกจากท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะไดต่ื้น

ตาต่ืนใจกบัภาพของกอ้นนํา้แข็งสฟีา้คราม

ขนาดมหมึาจาํนวนมากท่ีละลายลงมาจาก

ภเูขานํา้แข็งดา้นบน และลอยลอ่งอยูเ่ต็ม

ทะเลสาบธารนํา้แข็งขนาดแปดพนักวา่

ตารางกิโลเมตรแหง่นี ้ท่ีโจกลุซารล์อนยงั

เป็นจุดท่ีสามารถนั่งเรอืลอ่งไปตามแนวภเูขา

นํา้แข็งไดด้ว้ยนาํทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเคลาสต์ูร(์Klaustur) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่HotelKlausturหรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6  เคลาสตู์ร-์อุทยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล-โจกุลซารล์อน 



 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสูเ่มียรด์าลสโ์จกูล(Myrdalsjokull)เพ่ือนาํทา่นเก็บเก่ียวประสบการณก์ารทอ่งเท่ียวบน

ธารนํา้แข็ง ดว้ยการขบัข่ีรถสโนวโ์มบิลตะลยุ

ไปในทุง่น ํา้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บน

ดินแดนท่ีอยูส่งูท่ีสดุของโลก  มีความกวา้ง

ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ท่ีมีพืน้ท่ีกวา่ 596 ตาราง

กิโลเมตรตะลยุไปในทุง่น ํา้แข็งกวา้งอยา่ง

เต็มอ่ิมตลอด 1 ชั่วโมง (คนัละ 2 ท่าน 

พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกนัความหนาว , 

หมวกกนันอ็ค , ถงุมือ, รองเทา้บู๊ท)  นาํท่าน

สมัผสักบัประสบการณก์ารนั่งรถซุปเปอรจิ์๊ป ทอ่งเท่ียวแบบเจาะลกึบรเิวณทุง่นํา้แข็ง Mýrdalsjökull 

Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพ่ือเก็บวิวทิวทศันใ์นสว่นท่ีรถสโนวโ์มบิลตะลยุไปไม่ถึง ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทา่น

เดินทางสูห่มู่บ้านสโคก้าร(์Skogar Village) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา 

จากนัน้นาํทา่นแวะถ่ายภาพกบั หน้าผา

เดียรโ์ฮไล(Dyrholaey)อีกหนึ่งสถานท่ียอด

นิยมของนกัทอ่งเท่ียว เพราะวา่อยูไ่ม่ไกล

จากถนนเสน้หลกัลกัษณะเดน่ คือ เป็นหินท่ี

ก่อตวัเป็นรูปโคง้ มีทางลอดตรงกลางซึ่งการ

โคง้นีเ้กิดจากการระเบิดของภเูขาไฟในอดีต 

นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองเซลฟอส(Selfoss) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel Selfoss& SPA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วันที ่7  เคลาสตู์ร-์เมยีรด์าลสโ์จกูล-ธารนํา้แข็งเมยีรด์าลโจกุล-ขับสโนวโ์มบลิ-เซลฟอส 



 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นสู่บลูลากูน(Blue Lagoon)หนึ่งใน

สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุใน

ไอซแ์ลนด ์ท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวมาเยือนถึงปีละ

กวา่ 5 แสนคน เป็นบอ่นํา้รอ้นสฟีา้ท่ีอุดม

ไปดว้ยแรธ่าตนุานาชนิดจากใตดิ้น แรธ่าตุ

บางชนิดนอกจากจะมีสรรพคณุในการ

บาํรุงผิวพรรณแลว้ ยงัรกัษาโรคผิวหนงับางชนิดไดด้ว้ย สามารถลงไปแช่ตวัในบอ่นํา้พรุอ้นเพ่ือความ

ผอ่นคลายได ้ซึ่งอุณหภมิูของนํา้ในบอ่เป็นอุณหภมิูท่ีกาํลงัพอเหมาะสาํหรบัการผอ่นคลายกลา้มเนือ้

และเสน้เอ็น นํา้ในบลลูากนูจะเปลี่ยนใหม่อตัโนมติัทกุๆ 48 ชั่วโมง (มีบรกิารผา้เช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร ์

และมีชุดว่ายนํา้ใหเ้ช่า สาํหรบัท่านทีไ่ม่ไดเ้ตรยีมไปเอง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา 

จากนัน้นาํทา่นกลบัสู่ เมืองเรคยาวิก

(Reykjavik)อิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก 

ของท่ีระลกึบรเิวณถนนคนเดิน 

Laugavegurถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสยีง และ

เก่าแก่ท่ีสดุของเมือง Laugavegurมี

ความหมายวา่ “wash road” เน่ืองจากอดีต

เคยเป็นเสน้ทางเดินสู ่บอ่นํา้พรุอ้น โดยหญิงสาวในสมยัก่อนของกรุงเรคยาวิคจะเดินทางไปซกัลา้ง

เสือ้ผา้ เครื่องนุง่หม่โดยใชเ้สน้ทางสายนี ้ปัจจุบนัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหลง่รวมของหา้งสรรพสนิคา้ และ 

รา้นเสือ้ผา้บูติคมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที่Hotel Grand Reykjavik หรือเทียบเท่า 

 

 

 

04.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  ไดเ้วลาพอสมควรแลว้เดินทางไปยงัสนามบินกรุงเรคยาวิก เพ่ือไปยงักรุงโคเปนเฮเกน 

วันที ่8  เซลฟอส-บลูลากูน-เรคยาว ิ

วันที ่9  เรคยาวิก-โคเปนเฮเกน-สต้อยท-์นูฮาวน ์



 
 
07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ เดนมารก์ โดยสายการบิน ไอซแ์ลนด์ แอร์

เที่ยวบินที่FI204 

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์เมืองหลวงธุรกิจท่ีสาํคญั เน่ืองจากมีการทาํ

ประมง การขนสง่สนิคา้การทอ่งเท่ียว และอุตสาหกรรม อีกทัง้ยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ี สวยงาม และนา่สนใจ

ดว้ยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา 

จากนัน้นาํทา่นเดินเลน่บรเิวณจุดเริ่มตน้

ของถนนชอ้ปป้ิงสายสาํคญัของเมืองท่ี

เรยีกวา่ สตร้อยท ์( The Stroget)ตาม

ภาษาแดนิช เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายท่ียาว

ท่ีสดุของโลกอีกดว้ย ถนนสายนีเ้ช่ือมตอ่กบั

จตัรุสัคองนโูทรวซ์ึ่งมีพระบรมรูปทรงมา้ของ

พระเจา้ครสิเตียนท่ี 5 อยูต่รงจุดกึ่งกลาง 

ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 

กิโลเมตร มีสนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายชนิด 

ทัง้สนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ยิ่ง

พระอาทิตยใ์กลต้กดินบรรยากาศท่ีถนนคน

เดินแหง่นี ้ยิ่งเต็มไปดว้ยความคกึคกั และ

สสีนั ทัง้คนในเมืองท่ีออกมาเดินเลน่ และนกัทอ่งเท่ียวท่ีหลั่งไหลมาจากทั่วทกุสารทิศ นอกจากสนิคา้แบ

รนดเ์นมแลว้ ยงัมีสนิคา้ของท่ีระลกึใหเ้ลอืกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกนั อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิ

กบัการเดินเลน่ และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยันาํทา่นเดินทางสู่ นูฮาวน์

(Nyhavn)แหลง่ทอ่งเท่ียวสาํคญัอีกแหง่หนึ่งของเมือง เพราะมีรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลกึท่ี

สวยงามทนัสมยัประกอบกบัมีเรอืใบ และเรอืสนิคา้โบราณท่ีไดร้บัการบูรณะซอ่มแซมอยา่งดีถกูนาํมา

จอดทอดสมออยูร่มิสองขา้งฝ่ังแม่นํา้ บรเิวณแหง่นีย้งัเคยเป็นท่ีพาํนกัของฮนัสค์รสิเตียน แอนเดอรซ์นั 

ราชานกัเขียนแหง่โลกนิทานผูเ้ลื่องช่ือท่ีมีผลงานมากมาย อาทิ เงือกนอ้ย ลกูเป็ดขึเ้หล ่และอ่ืนๆ ซึ่งมีคน

วา่กนัวา่เขาเขียน นิทานเรื่องแรกในปี ค.ศ.1835 ท่ีบา้นของเขาในนฮูาวนนี์เ้อง ยิ่งทาํใหย้า่นนฮูาวนเ์ป็น

สถานท่ีท่ีนกัทอ่งเท่ียวจาํเป็นตอ้งไปเยี่ยมชมกนัใหไ้ด ้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พักที่ Hotel AC by Marriott, Copenhagenหรือเทียบเท่า 



 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่น ชม กรุงโคเปนเฮเก น( Copenhagen)เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยโุรปท่ีก่อตัง้ขึน้ในราว

ครสิตศ์ตวรรษท่ี 10 ถือเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไป

ดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม และนา่ต่ืนตาต่ืนใจ

นาํทา่นถ่ายรูปบรเิวณลานกวา้งหนา้

พระราชวังอะมาเลียนบอรก์ 

(Amalienborg Palace)ซึ่งเป็นสถานท่ี

ประทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศแ์หง่

เดนมารก์ พระราชวงัแหง่นีก้่อสรา้งตาม

แบบสถาปัตยกรรมรอ็คโคโค ดา้นหนา้ของ

พระราชวงัจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้วงั

ทกุวนั เหมือนกบัพระราชวงับั๊กกิง้แฮมใน

องักฤษ อาคารของพระราชวงัตัง้ตอ่กนั

คลา้ยเป็นวงกลม บรเิวณตรงกลางเป็นลาน

กวา้งซึ่งรถสามารถแลน่ผา่นไปมาไดอ้ยา่ง

สบาย เน่ืองจากพระราชวงัแหง่นีไ้ม่มีรัว้กัน้ 

จตัรุสัดา้นหนา้ของพระราชวงัทา่นจะพบกบั

อนสุาวรยีข์องกษัตรยิเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดู

สงา่งามยิ่งนกันาํทา่นถ่ายภาพกบันํ้าพุเกฟิ

อ้อน(Gefion Fountain)อนสุาวรยีท่ี์เป็น

ท่ีมาแหง่ตาํนานในการสรา้งประเทศ 

ลกัษณะเป็นนํา้พรูุปป้ันผูห้ญิงกาํลงัถือแส้

ไลว่วั 4 ตวั ท่ีมีตาํนานเลา่ขานกนัวา่ เทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ พระราชินี

เกฟิออ้น จึงแปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้ ํา้ จนเกิดเป็นประเทศเดนมารก์

นาํทา่นถ่ายภาพกบั เงือกน้อยลิดเดิล้ เมอรเ์มด( The Little Mermaid)ตาํนานแหง่ความรกัของเงือก

นอ้ยสญัลกัษณท่ี์สาํคญัของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพนัธอ์นัลอืช่ือของฮนัสค์รสิเตียน แอน

วันที ่10 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอรก์-นํา้พุเกฟิอ้อน-ลิดเดิล้เมอรเ์มด 



 
 

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่ายสว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัรม์ 

(อตัราคา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 

2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนัรอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์

ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 

 

 

 

 

 
 
 

เดอรส์นั ( Hans Christian Andersen) แอเรยีล คือ ตวัละครสาํคญัท่ีทาํใหก้รุงโคเปนเฮเกนไดร้บัฉายา

อีกอยา่งหนึ่ง นอกจากสวรรคแ์หง่เมืองทา่ วา่เป็นเมืองแหง่ความรกัในเทพนิยายอีกดว้ย นอกจากจะนั่ง

อวดโฉมอยูร่มิชายหาดแลว้ แอเรยีล ยงัปรากฏตวัอยูใ่นโปสการด์ และของท่ีระลกึ ไม่วา่จะเป็น แม็กเน็ต 

แกว้นํา้ พวงกญุแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกดว้ย  

ไดเ้วลาพอสมควร นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรยีมตวัเดินทางกลบั 

14.25น.  ออกเดินทางจากกรุง โคเปนเฮเกน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG)เท่ียวบินท่ี TG951(

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

06.00น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

องัคาร-ศกุร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 

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

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

หมายเหต ุ: เนือ่งจากโรงแรงทีพ่กัในโปรแกรมบางโรงแรมไมม่หีอ้งTriple room หอ้งสําหรบัพกั
สามทา่น เพือ่ความสะดวกลูกคา้ทีจ่อง3ทา่น ตอ้งพกัแบบหอ้ง Single room หอ้งพกัเตยีงเดีย่ว 
(พกั 1 คน) เทา่น ัน้ 

วันที ่11  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 



 
 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ  2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น้ําหนักกระเป๋า (นํา้หนกั 20 กโิลกรมั)และคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรกัษาระหวา่งเดนิทางตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12. ซมิเน็ตตา่งประเทศ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 



 
 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 40 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่
กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3 
หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 
50,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ไมม่ี
Refund จากทางสายการบนิ เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้ (10ทา่นขึน้ไป)  เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  



 
 
4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอื

มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจํานวน คา่มัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


