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วนัที ่1     กรงุเทพฯ-เรกยาวคิ (ไอซแ์ลนด)์ 

 

06.00 น.      พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ  ประต ู 8  เคานเ์ตอร ์   S15-19 สายการบนิฟินแอร ์     เจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ จากนัน้เชญิ ณ  หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

08.55 น.      ออกเดนิทางสูก่รงุเรคยาวกิ    ประเทศไอซแ์ลนดโ์ดยสายการบนิฟินแอร ์  AY142  /  AY993        

แวะเปลีย่นเครือ่งทีก่รงุเฮลซงิกปิระเทศฟินแลนด ์

***ขอความกรณุาลกูคา้ทกุทา่นเตรยีมเอกสารสว่นตัวเพือ่ตรวจวซีา่ทีก่รงุเฮลซงิก ิและปฏบิตัติามค าแนะน าของหัวหนา้

ทัวรอ์ยา่งเครง่ครัดโดยไมแ่ยกจากคณะกอ่นถงึเกททีต่อ่เครือ่ง*** 

17.20 น.      ถงึสนามบนิเคฟลาวกิ  (อา่วแหง่ควัน)   เนือ่งจากควนัไอน ้าทีพ่วยพุง่ขึน้มาจากบอ่น ้ารอ้น    

นอกจากนีย้งัมตี านานไวกิง้โบราณทีม่หีลักฐานแสดงถงึการปกครองดนิแดนแถบนีม้ากอ่น รถรอรับคณะแลว้เดนิทางสูก่รงุ

เรคยาวกิ เมอืงหลวงอนังามสงา่ของชาวไอซแ์ลนด ์

19.00 น.       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะพัก Hilton Reykjavik Nordica hotel หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่ 2      โกลเดน้เซอรเ์คลิ-น า้ตกกลูลฟ์อสส-์น า้พุรอ้นเกยซ์รี-์ซงิเควลลรี ์**ลา่แสงเหนอื** 

 

08.00น.         รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00น.         น าเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซแ์ลนดใ์นเสน้ทางวงกลมทองค า หรอื  Golden 

Circle ทัศนยีภาพของทุง่หญา้ตัดกบัทุง่ลาวา มฝีงูแกะ วัว และมา้ไอซแ์ลนด ์ หากนิอยูต่ามธรรมชาต ิ  3  สถานทีส่ าคัญ

ทีไ่มค่วรพลาดชม  

1. น ้าตกกลูลฟ์อสส ์หรอืไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด ์ถอืเป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. น ้าพรุอ้นธรรมชาตเิกยซ์รี ์น ้าพรุอ้นทีน่ีพ่วยพุง่ขึน้สงูกวา่  180  ฟตุ  ทกุ ๆ  7 - 10  นาท ี
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12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย                3. เป็นสถานทีส่ าคัญในประวตัศิาสตรข์องชาต ิ  คอื   ซงิเควลลรี ์(Þingvellir) อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรก

ของไอซแ์ลนด ์และมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชือ่มระหวา่งทวปียเูรเซยี และทวปีอเมรกิาเหนอื    

สถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูต่รงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ   Þingvallavatn   ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุใน

ไอซแ์ลนด ์เป็นจดุก าเนดิดา้นประวัตศิาสตร ์ และดา้นธรณีวทิยาเพราะเป็นจดุทีม่รีอยเลือ่นของโลก    เป็นระยะทางหลาย

หมืน่กโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

เดนิทางกลับสูเ่รคยาวกิ 

19.00 น.         รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะพัก Hilton Reykjavik Nordica hotel หรอื เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

**Activities “ลา่แสงเหนอื” (Aurora Hunting) น าคณะไปหาประสบการณ์ทีแ่ปลกใหมด่ว้ยการออกเดนิทางสู ่base 

station จดุทีท่า่นมโีอกาสทีจ่ะไดพ้บกบัปรากฏการณ์แสงเหนอืทีโ่ดง่ดัง** 
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วนัที ่  3     ชมกรงุเรคยาวกิ-โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา-คอนเสริต์ฮอลล-์ลอ่งเรอืชมวาฬ 

 

08.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น.     เทีย่วชมเมอืงเรคยาวกิ (Reykjavik) เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ศลิปะ ประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมที่

น่าสนใจอาท ิคอนเสริต์ฮอลลฮ์ารป์า   (Harpa) และโบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา   (Hallgrímskirkja)   ผูท้ีม่คีวามหลงไหล

ในทัศนศลิป์จะไดช้มรปูปัน้ทีน่่าประทับใจมากมาย ทัง้ประตมิากรรมและศลิปะตามทอ้งถนนทั่วเมอืงเรคยาวกิบา้นเฮปิดริ ์   

(Hofoi House) เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์มีคีวามส าคญัระดับนานาชาตยิา่นทา่เรอืเกา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย            อกีหนึง่กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดคอืการลอ่งเรอืชมวาฬกลา่วกนัวา่การชมวาฬในเขตนี้ ทา่นอาจโชคดไีดพ้บ

กบั 5 ผูย้ ิง่ใหญแ่หง่ทอ้งทะเล ( Big  5  of  the  Sea )ในเขตภมูภิาคนี ้เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะไดม้โีอกาส
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ใกลช้ดิกบัวาฬแบบธรรมชาตมิากทีส่ดุ วาฬสนี ้าเงนิ,วาฬสเปิรม์ หรอืวาฬหวัทยุ,  วาฬมงิค,์  วาฬหลังคอ่ม    หรอืวาฬ

ฮมัแบ็ก,   วาฬเพชฌฆาต  หรอื  วาฬออรก์า    ทีอ่าศัยอยูต่ามธรรมชาตใินแตล่ะฤดกูาล   (บนเรอืมชีดุกนัหนาวใหย้มื

และขอสงวนสทิธิ ์ในกรณีทีบ่รษัิทเรอืยกเลกิใหบ้รกิารอนัเนือ่งมาจากสภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย  การลอ่งเรอืชมวาฬ

ใชเ้วลาประมาน  2 - 3  ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.     รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะพัก   Hilton Reykjavik Nordica hotel   หรอื 

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

 

วนัที ่4       South Shore-น า้ตกสโกการ-์น า้ตกเซลยาลนัน-์หมูบ่า้นวกิ-หาดทรายด า 

 

 

08.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น.         ทอ่งเทีย่วเสน้ทางแสนสวย South Shore ประเทศ

ไอซแ์ลนด ์มชีือ่เสยีงในเรือ่งของการพบพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ 

ซึง่เป็นพลังงานทีถ่กูน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ ท าใหป้ระเทศแหง่นี้

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ นอกจากนีพ้ลังงานดังกลา่ว

ยงัถกูน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภค อกีดว้ยทศันยีภาพสองขา้งทาง

เวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศสุตัว ์   ม ีภเูขาไฟ Eyjafjallajokull    เดน่

ตระหงา่นเป็นฉากหลัง  และเป็นภเูขาไฟทีย่งัมกีารปะทอุยูต่ลอดเวลา         

แวะถา่ยรปูกบัน ้าตกเซลยาแลนส ์(Seljalansfoss) มคีวามสงู  60 

เมตรและน ้าตกอกีแหง่หนึง่คอื สโกการ ์(Skogarfoss) มคีวามสงู  62  

เมตร ประทับใจกบัความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิ โอบลอ้ม

ไปดว้ยทุง่ลาวา,โตรก ผา และหบุเหว   

 

เดนิทางตอ่สูห่มูบ่า้นวกิ  (Vik) 
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12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย                 หมูบ่า้นวกิ (VIK) หมูบ่า้นเล็ก ๆ  ทางใตข้องไอซแ์ลนดช์มหาดทรายสดี า   เต็มไปดว้ยเมด็กรวดทราย

สดี าสนทิจนชาวไอซแ์ลนดเ์รยีกกนัวา่ Black Sand Beach อนัเกดิจากการสกึกรอ่นของหนิลาวาและแนวแทง่หนิบะ

ซอลต ์ทีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่บนโลกนี้    เหมาะแกก่ารบนัทกึภาพ   ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศในแตล่ะฤด ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตสิเกฟตาเฟลล ์

19.00 น.          รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะพัก Fosshotel Glacier Lagoon หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่    5    ขบัสโนโมบลิตะลยุธารน า้แข็ง-โจกลุซารล์อน-ไอซเ์บริก์- เซลฟอสส ์

 

 

08.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น.      เดนิทางสู ่โจกลุซารล์อน  (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง สถานทีท่อ่งเทีย่วไฮไลทท์ีส่ดุของ

ไอซแ์ลนด ์รูจ้ักกนัเป็นอยา่งดวีา่เป็นทะเลสาบธารน ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ ภเูขาน ้าแข็งขนาดมหมึา เรยีงรายโผล่

พน้พืน้น ้าในทะเลสาบ     ยามกระทบแสงแดดกอ่ใหเ้กดิสสีนัสวยงามทีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ในโลกนี ้ไดมอนดบ์ชี 

ใหท้า่นไดแ้อคชัน่เก ๋ๆ    ไปกบักอ้นน ้าแข็งขนาดใหญท่ีแ่ตกตัวและลอ่งลอยสูช่ายหาด  พืน้ทีท่ัง้หมดนีอ้ยูใ่นเขตของธาร

น ้าแข็งชือ่   VATNAJOKULL    มขีนาด   8,100 ตร.กม.    

เทา่กบัธารน ้าแข็งทัง้หมดในทวปียโุรปรวมกนั 

และขนาดความหนาเฉลีย่   400  เมตร ถงึ   1,000    เมตร 
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12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย             น าทา่นสนุกกบักจิกรรม เป็นประสบการณ์ทีไ่มเ่หมอืนใครน่ันคอื   “ขบัสโนวโ์มบลิตะลยุธารน ้าแข็ง”     

หลายประเทศในสแกนดเินเวยี ทา่นอาจเคยสมัผัส

ประสบการณ์นี ้แตเ่ป็นการขบัไปบนทะเลสาบทีเ่กาะตัวจน 

กลายเป็นน ้าแข็ง หรอื ในแมน่ ้าทีเ่ย็นจดัจนกลายเป็นน ้าแข็ง 

แมแ้ตทุ่ง่หมิะทา่มกลางป่าสน แตท่ีไ่อซแ์ลนด ์

นีค้อืธารน ้าแข็งขนาดยกัษ์ทีไ่มเ่คยละลาย เป็นอกีหนึง่

ประสบการณ์ทีไ่มค่วรพลาด      

แลว้เดนิทางกลับสูเ่มอืงเซลฟอสส ์

19.00 น.      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าคณะพัก HOTEL SELFOSS    หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่    6     เซลฟอสส-์ครซูิวกิ แหง่พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ-อาบน า้แรบ่ลลูากนู 

 

08.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น.         เดนิทางสูค่รซิวูกิ เป็นแหลง่พลังงานความรอ้นใตด้นิเกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟ  ในคาบสมทุรเรก

ยาเนสปะทคุวามรอ้นจากใตด้นิเป็นพลังงาน  มทีัง้ปลอ่ง  และบอ่น ้าพรุอ้น ทีย่งัเป็นธรรมชาต ิ กอ่นทีจ่ะเดนิทางเขา้สู ่

บลลูากนู สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังระดบัโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย                กจิกรรมทีท่กุทา่นรอคอยไดแ้ก ่  “บลลูากนู”   บอ่น ้าแรร่อ้นและสปาทีโ่ดง่ดังระดับโลก  สถานที่

ทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพการันตโีดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญระดบัโลก นักทอ่งเทีย่วกวา่ 95% ตา่งไมพ่ลาดกบัการมาเยอืน

สถานทีแ่หง่นี ้ บอ่น ้าแรธ่รรมชาตขิองบลลูากนูเป็นสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้หลังจากทีม่กีารวจัิยวา่น ้าแรน่ีด้ตีอ่ผวิพรรณโดยมี

แรธ่าตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบหลักคอื ซลิโิคนสาหรา่ยทะเล  และเกลอืธรรมชาต ิโดยรักษาความรอ้นในน ้าแรน่ีอ้ยูท่ี ่37-39   

องศาเซลเซยีส 
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19.00 น.         รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะพัก KEFLAVIK HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่      7    สนามบนิเคฟลาวกิ - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 
 

06.00 น.          รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

07.00 น.          เชค็เอา๊ท ์แลว้น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเคฟลาวกิเพือ่เตรยีมตัวออกเดนิทางกลบั 

09.25 น.          ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY992 / AY141 แวะเปลีย่นเครือ่งที่

กรงุเฮลซงิก ิ

 
 

วนัที ่     8      เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 

 

07.15 น.           น าทา่นเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

Period Adult 

Child 4-

11 yrs. 

w.bed 

Child 4-

11 yrs. 

no bed 

Single 

Supplem

ent 

Double 

single 

use 

No Ticket 

16 - 23 ต.ค. 2564 (วนัปิยะมหาราช) 129,000.- 116,000.- 103,200.- 15,500.- 16,500.- -32,000.- 

04 - 11 ธ.ค. 2564 (วนัเฉลมิฯ) 132,000.- 119,000.- 106,000.- 15,500.- 16,500.- -35,000.- 

26 ธ.ค. 64 – 02 ม.ค. 65 (เทศกาลปีใหม)่ 135,000.- 121,500.- 108,000.- 17,000.- 18,500.- -38,000.- 

01 ก.พ. – 08 ก.พ. 2565 (เทศกาล

ตรุษจนี) 
132,000.- 119,000.- 106,000.- 15,500.- 16,500.- -35,000.- 

12 - 19 ก.พ. 2565 (วนัหยดุมาฆะบชูา) 132.000.- 119,000.- 106,000.- 15,500.- 16,500.- -35,000.- 

20 - 27 ม.ีค. 2565 129,000.- 116,000.- 103,200.- 15,500.- 16,500.- -32,000.- 

09 - 16 เม.ย. 2565 (เทศกาลสงกรานต)์ 135,000.- 121,500.- 108,000.- 15,500.- 16,500.- -38,000.- 
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การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 ช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันับจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการ
ยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 21 วนักอ่นการเดนิทาง และ 30 วนักอ่นการเดนิทาง

ในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจนี, ตลอดเดอืนเมษายน, พฤษภาคม, และเดอืนตลุาคม)  
หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี้ 

** เทศกาลปีใหม ่เทีย่วบนิจะเป็น    BANGKOK - REYKJAVIK  AY144 (23:05-05:20+1) /AY991 (07:40-09:30) และ   
BANGKOK - REYKJAVIK AY994 (18:40-00:05+1) /AY143 (00:45-15:45) ** 

*****(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัด
โปรแกรมของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วนั กอ่นการเดนิทาง

เทา่นัน้)***** 

ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทวัร ์45 วนักอ่นการเดนิทาง โดยจองตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพั่ก, 
รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ,การลา่ชา้ของสายการบนิ,

การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่นั), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ 
หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทวัรม์สีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเพือ่รักษา

ผลประโยชนข์องทา่น การซือ้ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย ทางบรษัิททัวรม์ขีอ้ตกลงในการเหมาจา่ยราคาพเิศษ โดยอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีผู่ ้

ใหบ้รกิารนัน้ๆก าหนด เมือ่ทา่นไดจ้่ายคา่ทัวรม์าแลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับคา่ใชจ้่ายเหลา่นีแ้ละไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธิใ์นการไมใ่ช ้

บรกิารใดๆได ้

คา่ทวัรร์วม : 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ  

 คา่รถโคช้มาตรฐานไอซแ์ลนด ์ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุลกัษณะการจัดรถโคช้ทอ่งเทีย่วเป็นไปตามมาตรฐานดงันี้ 
10-14 ทา่น          ใชร้ถ Mini Bus ขนาด 16-25 ทีน่ั่ง 

15-19 ทา่น          ใชร้ถ Midi Bus ขนาด 25-33 ทีน่ั่ง 
20-24 ทา่น          ใชร้ถ Midi Bus ขนาด 29-39 ทีน่ั่ง 

25 ทา่นขึน้ไป       ใชร้ถ Bus ขนาด 40-49 ทีน่ั่ง 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ และกจิกรรม Activities ตา่งๆทีร่วมอยูใ่นโปรแกรม กจิกรรมตา่งๆอาจมกีาร

ยกเลกิหากมคีวามเสีย่งในเรือ่งภัยธรรมชาต ิ

 คา่โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณี
ทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแหง่ในไอซแ์ลนด ์ สว่น

ใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารสลับสบัเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวนัดงักลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade 
Fair) หรอืเทศกาลส าคญั เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ไอซแ์ลนด ์(เชงเกน้) 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่3 ยโูร / ทา่น / วนั  
 คา่ประกนัการสขุภาพและการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิจากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลงัจากกลับถงึประเทศ

ไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

(หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหาย ตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิ
รวมถงึ ความคุม้ครองCOVID-19 กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจอง

ทวัร)์ 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 

กโิลกรัม (สายการบนิฟินแอร ์เขม้งวดเรือ่งน า้หนกักระเป๋า ซึง่อาจท าใหท้า่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
คา่ทวัรไ์มร่วม : 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่

ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะ
อาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารหลากหลายและอาหารทอ้งถิน่ 
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 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี้ 
1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 
3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

High Season = เดอืนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั 

คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด* 
คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด* 

* หลงัหักคา่ธรรมเนยีมทา่น
ละ 1,000 บาท 

 ● ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 44 - 30 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 59 - 45 วนั 

หักมัดจ า 11,000 บาท/

ทา่น 
หักมัดจ า 11,000 บาท/

ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วนั 

หักมัดจ า 31,000 บาท/
ทา่น 

หักมัดจ า 31,000 บาท/
ทา่น 

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 07 วนักอ่นการเดนิทาง  

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั 

หัก 60% ของคา่ทวัร ์

หัก 60% ของคา่ทวัร ์

 ● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั หรอื NO SHOW 

● HIGH SEASON ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนั หรอื NO SHOW 

หัก 85% ของคา่ทวัร ์

หัก 85%  ของคา่ทวัร ์

 ● ในกรณีทีว่นัเดนิทางดงักลา่วเป็นตัว๋เงือ่นไข NON-REFUND หัก 100% ของคา่ทัวร ์

 ● หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู ้

เดนิทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะ

คดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไข
ของตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่

วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด 
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณา

อนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิ
เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ และ

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง
ผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
และ 60 วนักอ่นการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดอืน

ตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท

ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผู ้
เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ

กบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 1 เมษายน 2564 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั 

ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


