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Code: IH14-ISL-Aurora@Iceland-86AY-Oct-Dec2021-119-A210520 

8 วนั 6 คนื ออโรรา่@ไอซแ์ลนด ์

ไอซแ์ลนด ์แดนมหศัจรรยข์องพลงัธรรมชาต ิ

 

 

บนิ กรงุเทพฯ - เฮลซงิก ิ- เคฟลาวคิ - เฮลซงิก ิ- กรงุเทพฯ โดย ฟินนแ์อร ์ 

ตลุาคม - ธนัวาคม 2564 

พเิศษ 119,900 บาท (ไมร่วมวซีา่เชงเกน้ แตร่วมทปิทกุอยา่งแลว้) 

เรคยาวกิ –ภเูขาเคริก์จเูฟล – วงกลมทองค า - อทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์- น า้ตกกลูฟอสส ์-เกยซ์รี ์ 

ปากปลอ่งภเูขาไฟเคอรร์ดิ - สโนวโ์มบลิ  – พพิธิภณัฑส์โกกา้ - น า้ตกสโกการฟ์อสส ์–  

น า้ตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์ 

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

บล ูลากนู – เรคยาวกิ – โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา – ฮอฟด ิเฮา้ส ์- The Sun Voyager – ฮารป์า –  

ไวกิง้มวิเซยีม  

 

ราคา 119,900 บาท :  9-16 ต.ค. 64 / 21-28 ต.ค. 64 / 20-27 พ.ย. 64 / 4 – 11 ธ.ค. 2564 
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** ฉดีวคัซนี Covid 19 แลว้ เทีย่วไอซแ์ลนดไ์ดส้บายๆ” 

วนัแรก  กรงุเทพ – เฮลซงิก(ิฟินแลนด)์ – เคฟลาวคิ(ไอซแ์ลนด)์ - เรคยาวกิ (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

05.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวร ์เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ เคาน์เตอร ์S สายการบนิฟินน์แอร ์อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิสมัภาระน ้าหนัก 23 กก. ส าหรับโหลด (ทา่นละ 1 ใบ)  และ ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 

7 กก.  

 (กรณุาเตรยีมเอกสารการฉดีวคัซนี Covid 19 เพือ่แสดงแกเ่จา้หนา้ทีร่ะหวา่งเชคอนิ) 

08.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ ฟินน์แอร ์เทีย่วบนิที ่AY 142 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 10.20 ชัว่โมง) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิHelsinki-Vantaan lentoasema หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง ต่อเครือ่งสู่

สนามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิ ฟินน์แอร ์เทีย่วบนิที ่AY 993 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

3.50 ชัว่โมง)  

16.30 น. ออกเดนิทางสู ่เคฟลาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์  

17.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเคฟลาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเรคยาวกิ เมอืงหลวงของประเทศ 

ไอซแ์ลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม Grand Hotel Reykjavik / Center Hotel Laugavegu****  หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้ง

คนื 2 คนื) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

  

วนัทีส่อง  เรคยาวกิ – กรนุดารฟ์ยอรด์เดอร ์– ภเูขาเคริก์จเูฟล - เรคยาวกิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

 น าทา่นเดนิทาง เมอืงกรนุดารฟ์ยอรดเ์ดอร ์(Grundarfjordur) เมอืงเล็กๆ ตัง้อยูบ่รเิวณ แหลมสเนลเฟลเนส 

(Snaefellsnes) ทางตะวันตกของไอซแ์ลนด ์ตัง้อยูร่ะหว่างเทอืกเขา และทะเล เพือ่ไปชมภเูขาเคริก์จูเฟล 

(Kirkjufell) เรยีกไดว้า่เป็นอกีหนึง่ ซกิเนเจอร ์ทีต่อ้งไปเยอืน หากไดม้โีอกาสมาเทีย่วไอซแ์ลนด ์ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเทีย่วชม ภเูขาเคริก์จูเฟล (Kirkjufell) Church Mountain หรอื “ภเูขาโบสถ”์ ว่ากันว่ามทีีม่าจาก

รปูรา่งของภเูขาซึง่คลา้ยคลงึกบัโบสถ ์บา้งก็วา่คลา้ยหมวกของแมม่ด ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์

เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของไอซแ์ลนด์ และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท า Game of 

Thrones ซซีัน่ที ่6 และ 7 ใกล ้ๆ  กันม ีน ้าตก Kirkjufellsfoss นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ ของ

น ้าตกทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเรคยาวกิ เมอืงหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม Grand Hotel Reykjavik / Center Hotel Laugavegu****  หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้ง

คนื 2 คนื) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีส่าม  วงกลมทองค า - อทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์- น า้ตกกลูฟอสส ์-เกยซ์รี ์– ปากปลอ่งภูเขาไฟเคอร์

รดิ - ลา่แสงเหนอื 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

 น าท่านเดนิทางท่องเทีย่วตามเสน้ทาง เสน้ทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซแ์ลนด ์ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งการ

คน้พบพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานทีถู่กน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ ท าใหป้ระเทศไอซแ์ลนด์

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ และยงัน าพลังงานดังกลา่วมาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอกีดว้ย  

น าทา่นเดนิทางเทีย่วชมเสน้ทาง วงกลมทองค า หรอื (Golden Circle) สมัผัสความมหัศจรรยเ์หนอืธรรมชาติ

ของไอซแ์ลนด ์ทัศนยีภาพของทุง่หญา้สลับกบัทุง่ลาวา ฝงูสตัวน์านาชนดิทัง้ แกะ วัว มา้ ทีเ่ลีย้งและหากนิ

ตามธรรมชาต ิ 

น าทา่นเทีย่วชม อทุยานแห่งชาตซิงิเควลลริ ์(Thingvellir National Park) ซึง่ไดรั้บการรับรองจากองคก์าร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิสถานทีท่ีน่่ามหัศจรรยท์ัง้ทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวถิชีวีติ ตัง้อยู่

ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ที่สุดใน

ไอซแ์ลนด ์ใกลก้ับคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกลิล ์ Hengill  เป็นจุดก าเนดิทาง
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ประวัตศิาสตร์และทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดที่มรีอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมืน่กโิลเมตร 

สถานทีแ่ห่งนี้ยังมคีวามส าคัญในฐานะทีเ่คยเป็นสภาแห่งแรกของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยรัฐสภาไดก้่อตัง้

เมือ่ปี ค.ศ. 930 และตอ่เนือ่งมาจนถงึปี ค.ศ. 1789  

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ กลูฟอสส ์(Gullfoss) ชมความงามของ น ้าตกกลูฟอสส ์สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่ง

ไอซแ์ลนด ์  น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีง และงดงามทีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนด ์และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานทีใ่นเสน้ทาง 

วงแหวนทองค า สถานทีท่ีผู่ม้าเยอืนไอซแ์ลนดไ์ม่ควรพลาด  ชือ่น ้าตก Gullfoss ในภาษาไอซแ์ลนด ์

หมายถงึ น ้าตกทองค า เป็นหนึง่ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลกที่เกดิจากการละลายของธาร

น ้าแข็ง Langjökull ซึง่เป็นธารน ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับสองของประเทศไอซแ์ลนด ์และลดระดับลงใน

โตรกเขาเบือ้งลา่งในระดับความสงูถงึ 32 เมตร 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เกยซ์รี ์เพือ่น าทา่นชม น ้าพรุอ้นธรรมชาต ิ(Geysir) น ้าพรุอ้น หรอืเกยซ์รี ์ซ ึง่เป็นทีม่าของ

ค าวา่ กเีซอร ์ทีใ่ชก้นัทั่วโลก น ้าพรุอ้นทีน่ีพ่วยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุๆ 7 – 10 นาท ีพลังงานทีอ่ยูใ่ตห้นิ

เปลอืกโลก ขับเคลือ่นออกมาเป็นน ้าพุรอ้น ชว่ยใหอ้ากาศอบอุน่เย็นสบาย และรัฐบาลไดน้ าประโยชน์จาก

แหล่งความรอ้นทางธรรมชาตนิี้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใชท้ั่วประเทศ จุดน ้าพุรอ้นที่พวยพุ่ง และเป็น
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พระเอกในปัจจบุนั ชือ่วา่ สโทรครู ์(Strokkur) ทีม่กัจะเกดิการปะททุกุๆ 10 นาทหีรอืมากกว่านัน้ อกีทัง้ยังมี

น ้าพุ่งสงูขึน้ไปในอากาศ ตัง้แต่ 20 – 40 ม. จากนัน้น าท่านชมปากปล่องภเูขาไฟเคอรร์ดิ (Kerid Crater) 

ปล่องภูเขาไฟที่อายุนอ้ยทีสุ่ดแต่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหลุมอุกกาบาตที่เห็นไดช้ัดเจนและสวยงามที่มี

ทะเลสาบอยูต่รงกลาง ซึง่กอ่ตัวขึน้จากการปะทเุมือ่ 3,000 ปีมาแลว้ สแีดงสดใสบรเิวณปากปลอ่งภเูขาไฟที่

มเีนนิวงกลมสงูชันคลา้ยอัฒจันทรโ์บราณ หนิสแีดงเขม้ตัดกับสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน ้า

ทะเลสอีะความารนีหรอืสฟ้ีาครามทีส่ดใส  

 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม Hotel Selfoss & Spa /Hotel South Coast  **** หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 หลังอาหารค ่า ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น่ังรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะ

น าท่านสู่ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนือไดอ้ย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์

ทอ่งเทีย่ว และ กจิกรรมทีไ่มน่่าพลาด หากมโีอกาสไดม้าเยอืนชว่งฤดกูาลทีเ่ห็นแสงเหนอืไดง้า่ยทีส่ดุ 

 

 

วนัทีส่ ี ่  สโนวโ์มบลิ  – น า้ตกสโกการฟ์อสส ์– น า้ตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์– เมอืงวคิ (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

น าทา่นแวะชม น ้าตกสโกกา้ฟอสส ์(Skogarfoss Waterfalls) ความสงู 62 เมตร น ้าตกทีส่งูทีส่ดุทางภาคใต ้

และใหญเ่ป็นอนัดับ 5 ของไอซแ์ลนด ์ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิซึง่แผก่ระจายมา

จากหนา้ผาสงู แรงกระแทกของปลายสายน ้าเกดิเป็นละอองฟุ้งไปทัว่บรเิวณ ท าใหห้ญา้ตระกลูมอสและเฟิรน์

เตบิโตปกคลมุหนิทีเ่รยีงรายรมิล าธารเบือ้งลา่งอยา่งสวยงามโอบลอ้มไปดว้ยทุง่ลาวา โตรกผาและหบุเหว 

ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกบัภาพของมา่นน ้าสขีาวขนาดใหญท่ีท่รงพลังไหลเทลงมาสูพ่ืน้เบือ้งลา่งตดักบัลานกวา้ง

และโขดหนิทีป่กคลมุดว้ยมอสสเีขยีวบนกรวดดนิสดี าทีเ่กดิจากเถา้ถา่นลาวา เป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามและ

น่าประทับใจกบัผูท้ีม่าเยอืนไอซแ์ลนด ์ จากนัน้น าทา่นชม น ้าตกเซลยาลันสฟ์อสส ์ (Seljalansfoss 

Waterfalls) น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงของไอซแ์ลนด ์ และถกูขนานนามวา่เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

ไอซแ์ลนด ์ ซึง่บรเิวณดา้นหลังมา่นน ้าตกสามารถเดนิลอดไปหลังมา่นน ้าตกได ้ น ้าตกแหง่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ

http://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/strokkur
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แมน่ ้าเซลยา่ลันดซ์า่ (Seljalandsá) โดยแมน่ ้าสายนีม้ตีน้ก าเนดิอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคตุล ์

(Eyjafjallajökull Glacier) ซึง่ภเูขาไฟใตธ้ารน ้าแข็งแหง่นีไ้ดป้ะทขุึน้ในปี ค.ศ. 2010 และกอ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายสนามบนิทัว่ยโุรปมาแลว้ในขณะนัน้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูธ่ารน ้าแข็งทีย่ ิง่ใหญ่ทีช่ ือ่ว่า มริด์าลสโจกลุ (Mýrdalsjökull) สัมผัสประสบการณ์ครัง้หนึง่

ในชวีติ ทีจ่ะท าใหอ้ดรนีาลนีของคุณพลุกพล่านดว้ยการขับรถเลือ่นน ้าแข็ง น่ังรถจิ๊ปสูทุ่่งน ้าแข็งขนาดใหญ่

ใหท้่านไดข้ับรถสโนวโ์มบลิตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งมริด์าลสโจกลุ (Mýrdalsjökull) โดยสโนวโ์มบลิ 2 ท่าน

ตอ่ 1 คัน บนดนิแดนแหง่ขัว้โลกเหนือทีอ่ยูส่งูทีส่ดุของโลก ซึง่มคีวามกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ 

พืน้ทีก่วา่ 600 ตารางกโิลเมตร ตะลยุไปในทุง่น ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด  1 ชัว่โมง (ทัวรม์บีรกิารชดุกนั

ความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมอื, รองเทา้บู๊ท) สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงวกิ VIK หรอื Vik 

íMýrdal หมูบ่า้นทีอ่ยูท่างใตส้ดุในไอซแ์ลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม Hotel Vik /South Coast  *** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนื 2 คนื) 

https://hisscvz2xk2gun23sqym2fnncm-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Iceland
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หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีห่า้  โจกลุซาลอน – ไดมอนดบ์ชี – Ice Cave - เมอืงวคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

น าท่านเดนิทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) หนึ่งในอัญมณียอดมงกุฏตามธรรมชาตขิองประเทศ

ไอซแ์ลนด ์และยงัเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตโ์ดง่ดังหลายเรือ่ง ไมว่า่จะเป็น 007 พยคัฆร์า้ยทา้มรณะ, 007 

พยคัฆร์า้ยพญายม,ทมู เรเดอร,์ แบทแมน บกีนิส ์และ อนิเตอรส์เตลลาร ์ทะยานดาวกูโ้ลก รวมถงึมวิสคิวดีี

โอ ของ จัสตนิ บเีวอร์  ทะเลสาบแห่งนี้เกดิขึน้โดยธรรมชาตจิากการละลายของน ้าในธารน ้าแข็งและการ

เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ภเูขาน ้าแข็งแตกออก และไหลลงไปในธารน ้าแข็ง ตกลงไปยงัทะเลสาบ ละลายอยา่ง

ชา้ๆ และถูกพัดออกไปในทะเล ทีก่อ้นน ้าแข็งเหล่านี้จะถูกซัดโดยคลืน่ของมหาสมุทรแอตแลนตกิเหนือ 

ก่อนที่จะถูกซัดขึน้ไปบนชายหาดทรายด าทีช่ ือ่ว่า เปรียดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ (Breiðamerkursandur) หาด

ทรายด าทีท่อดยาวนี้ มักจะถูกปกคลุมดว้ยน ้าแข็งทีโ่ปร่งแสง เหมอืนเป็นประตมิากรรมน ้าแข็งขนาดเล็กที่

เปลง่ประกายภายใตแ้สงอาทติย ์มองดเูหมอืนเพชรทีส่อ่งประกาย นีเ่ป็นเหตุผลทีเ่ปรยีดารแ์มรค์ูรซ์านดูรไ์ด ้

ถูกเรยีกอกีชือ่ว่า ไดมอนดบ์ชี เพลดิเพลนิกับการถ่ายภาพ และอิม่เอมกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี่

รังสรรคค์วามสวยงามบนโลกใบนี ้

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเขา้ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Ice cave) ถ ้าน ้าแข็งครสิตัล หรอื ถ ้าครสิตลั (Crystal Ice Cave) คอื ถ ้าน ้าแข็งที่

สวยงามตระการตา ส ารวจถ ้าน ้าแข็งสฟ้ีาตามธรรมชาตภิายในธารน ้าแข็งวัทนาโจกลุ ถ ้าน ้าแข็งเกดิขึน้จาก

การทีธ่ารน ้าแข็งเกดิการละลายและเกดิแมน่ ้าไหลภายใตแ้ผน่น ้าแข็ง ท าใหน้ ้าแข็งเป็นโพลง ถ ้าจะมสีฟ้ีา

ของน ้าแข็งน่ามหศัจรรย ์ (หมายเหต ุ ชว่งเดอืนตลุาคม น าทา่นเขา้ชม Katla Ice Cave แทน 

Jokunsalon Ice Cave เนือ่งจากถ า้น า้แข็งโจกลุซาลอน ยงัไมส่ามารถเขา้ชมไดใ้นเดอืนตลุาคม) 

ไดเ้วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวกิ VIK หรอื Vik íMýrdal หมูบ่า้นทีอ่ยูท่างใตส้ดุในไอซแ์ลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Vik /South Coast  *** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนื 2 คนื) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีห่ก หาดทรายด า - เรคยาวกิ – โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา – ฮอฟด ิเฮา้ส ์– ฮารป์า – ไวกิง้มวิเซยีม – บลู

ลากนู   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

น าทา่นแวะชม หาดทรายสดี า (Reynisfjara Black Sand Beach) ชายหาดสดี า สถานทีท่่องเทีย่วสดุน่าทึง่

ของประเทศ ไอซแ์ลนด ์ บนชายหาดเต็มไปดว้ยตะกอนเม็ดทรายสดี าและใกล ้ๆ กับหาดทรายด านี้ มแีท่ง

หนิบะซอลตท์รงกระบอกหกเหลีย่มเรยีงซอ้นกันเป็นชัน้ๆอยูด่ว้ย นับเป็นหนึง่ในชายหาดที่แปลกตาและมี

ความสวยงามทีห่นึง่บนโลก 

 

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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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเรคยาวกิ (Reykjavik) (ระยะทาง 165 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ให ้

ทุกท่านไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพสองขา้งซึง่แต่งแตม้ไปดว้ยฟารม์ปศุสัตวข์องชาวนาและฉากหลังเป็น

ภเูขาไฟเฮกลา (Hekla) ทีม่คีวามสงูถงึ 1,491 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์

ผา่นการระเบดิมาแลว้ถงึ 18 ครัง้และครัง้ลา่สดุในปี 2000 อกีดว้ย  

น าทา่นเทีย่วชมกรงุเรคยาวกิ เมอืงหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์ทีไ่ดช้ ือ่วา่ อา่วแหง่ควัน เมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่

ใกลก้บัขัว้โลกเหนอืมากทีส่ดุ เทีย่วชม โบสถฮ์ัลลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) อาคารทีโ่ดดเด่นทีส่ดุใน

เมอืงเรคยาวกิ ดว้ยความสงู 74.5 เมตรท าใหท้ีน่ี่ถอืเป็นโครงสรา้งทีส่งูทีส่ดุในประเทศ โบสถน์กิายลูเธอรัน

แหง่นีไ้ดถ้กูแตง่ตัง้ขึน้ในปี 1986 โบสถต์ัง้ชือ่ตามนักกวแีละนักบวชชาวไอซแ์ลนด ์ทีช่ ือ่วา่ ฮลัลก์รมีมรู ์เพท

เทอรส์นั (Hallgrímur Pétursson)  

น าท่านเทีย่วชม ฮอฟด ิเฮา้ส ์(Höfði House) สถานทีส่ าคัญในปี 1986 ใชเ้ป็นทีป่ระชมุสดุยอดเรคยาวกิ

สถานทีท่ีป่ระธานาธบิดเีรยแ์กน (Reagan) และเลขากอรบ์าชอฟ (Gorbachev) ไดพ้บกันเพือ่หารอืเรือ่งการ

ป้องกันขปีนาวุธระหว่างประเทศระหว่างชว่งสงครามเย็น และถ่ายรูปประตมิากรรม The Sun Voyager การ

เดนิทางของพระอาทติย ์รปูปัน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงเรคยาวกิ อนุสรณ์การฉลองการครบรอบ 200 ปีของ

เมอืงเรคยาวกิอยา่งเป็นทางการ จากนัน้เทีย่วชม ฮารป์า (Harpa) ศูนยก์ารประชมุ และแสดงคอนเสริต์ของ

ไอซแ์ลนด ์อาคารทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุในเมอืงหลวง ดว้ยความส าเร็จของสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่กับซุม้กระจกที่

ประกอบเป็นหนา้ต่างในรูปทรงทีแ่ตกต่างกันทัง้หมด ทีน่ี่ถูกออกแบบมาใหม้ลีักษณะคลา้ยกับพืน้ทีห่นิบะ

ซอลตต์ามธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

https://guidetoiceland.is/th/travel-iceland/drive/hallgrimskirkja
https://en.wikipedia.org/wiki/Hallgr%C3%ADmur_P%C3%A9tursson
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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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูไ่วกิง้ เวลิด ์มวิเซยีม (Viking World Museum) ซึง่เป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงเรอืโบราณ

ของชาวไวกิง้ และ การเขา้มาอยูใ่นภมูภิาคประเทศไอซแ์ลนดข์องชาวไวกิง้ในอดตี โดยเรอืไวกิง้ทีข่ดุพบนี้

คาดวา่สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ คศ. 870  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนิดาวกิ เดนิทางสู ่บลลูากนู (Blue 

Lagoon) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมในไอซแ์ลนด ์สถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพ

ระดับโลก และโดง่ดังทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วกวา่ 95% ตา่งไมพ่ลาดกบัการมาเยอืนสถานทีแ่หง่

นี ้ใหท้า่นแชน่ ้าแรธ่รรมชาตผิอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพือ่การพักผอ่นตามอธัยาศัย (มบีรกิาร

ผา้ขนหนูใหท้า่น กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้าและหมวกคลมุผมไปดว้ยส าหรับการแชน่ ้าแรใ่นบลลูากนู***  

 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Keflavik Hotel / Iceland Air Natura Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็ม บรษิทัจะจดัหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีเ่จ็ด  เคฟลาวคิ(ไอซแ์ลนด)์ – เฮลซงิก(ิฟินแลนด)์ – กรงุเทพ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี 

07.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิ เคฟลาวกิ 

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ ฟินน์แอร ์เทีย่วบนิที ่AY 992 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 3.25 ชัว่โมง)  

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(เวลาทีไ่อซแ์ลนด ์ชา้กวา่ เฮลซงิก ิ3 ชัว่โมง) 

17.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ (บนิตรง) โดยสายการบนิฟินน์แอร์ เที่ยวบนิที่ AY141 สายการบนิฯ มีบรกิาร 

อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเทพฯ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.45 ชัว่โมง)  

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพ  
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07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)  

 

ราคา 119,900 บาท :  9-16 ต.ค. 64 / 21-28 ต.ค. 64 / 20-27 พ.ย. 64 / 4 – 11 ธ.ค. 2564 

 

อตัราคา่บรกิาร   ตลุาคม - ธันวาคม 2564 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พัก 2 ทา่น

ตอ่หอ้ง หรอืพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

119,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 17,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นไมเ่สรมิเตยีง 113,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(AY) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื 27,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่19 มนีาคม 2564) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  
 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  
 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิฟินน์แอร ์(กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 
 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 
 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 
 

 
อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 3,600 บาท (เรยีกเก็บในอนิวอยซ)์ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

การช าระเงนิ  
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 
หมายเหต ุ: โรงแรมจะมกีารเก็บเงนิมดัจ า หรอื เต็มจ านวน 60-90 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง ดงัน ัน้หากมกีารช าระเงนิหรอื

การนัตกีบัทางโรงแรมแลว้ และทา่นยกเลกิเดนิทางในภายหลงั คา่ใชจ้า่ยของโรงแรมทีเ่กดิข ึน้จ าเป็นตอ้งหกัจากมดัจ า 
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โดยทางบรษิทัฯ จะแสดงหลกัฐานการช าระเงนิหรอื การถกูหกั Penalty จากทางโรงแรม เพือ่แสดงคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

จรงิ 
 แตห่ากทา่นหาคนเดนิทางแทนได ้จะไมม่คีา่ใชจ้า่ยสว่นนี ้

 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง หักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ มัดจ า

ตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลกูคา้ไดรั้บทราบ (หมาย

เหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60% + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ
กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 
กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 
และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 
หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  
 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด
หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่
ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 
ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้
 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่
อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้
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 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่
จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่
ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ
การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 
 

เอกสารในการยืน่ขอวซี่าเชงเกน้ จะแจง้ใหท้า่นทราบตอ่ไป  
เนือ่งจากตอ้งรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑตู 

 

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
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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 

 


