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Code: IE04-ISL-Hilight-86AY-May-Sep-122-A220317 

  ไฮไลทไ์อซแ์ลนด ์

“8 วนั 6 คนื บนิกลางวนั ถงึเย็น...ไมเ่หนือ่ย”  

เยอืนดนิแดนแหง่ข ัว้โลกเหนอื เทีย่วครบเมอืงสวยแหง่ไอซแ์ลนด ์

ประเทศทีไ่ดร้บัการกลา่วขานจากนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลกวา่ “มหศัจรรยส์วรรคบ์นดนิ” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร ิม่ตน้…. 122,900 บาท  

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ แตร่วมคา่ทปิตา่งๆแลว้)  

เรคยาวกิ – สโนวโ์มบลิตะลยุทุง่น า้แข็ง – หาดทรายด า – ลอ่งเรอืธารน า้แข็งโจกลุซาลอน  ไดมอนบชี – 

น า้ตกกลูฟอสส ์– น า้พุรอ้นเกยซ์รี ์– โกลเดน้เซอรเ์คลิ ซงิเควลลรี ์ 

สโกการฟ์อสส ์– ภเูขาเคริก์จเูฟล – ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ – แชน่ า้แรบ่ลลูากนู 
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แผนทีก่ารเดนิทางตามโปรแกรมทวัร ์

 

 

***ตารางเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบนิ*** 

 

ราคาทวัร ์122,900 บาท :  12-19 พ.ค./ 2-9 ม.ิย./ 7-13 ก.ค./ 28 ก.ค.–4 ส.ค./  

    11-18 ส.ค./ 15-22 ก.ย.  2565 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

วันเดนิทาง สนามบนิตน้ทาง สนามบนิปลายทาง เทีย่วบนิ เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วันแรก กรงุเทพฯ (BKK) เฮลซงิก ิ(HEL) AY142 08.55 15.25 

วันแรก เฮลซงิก ิ(HEL) เรคยาวกิ (KEF) AY993 16.10 17.00 

วันทีเ่จ็ด เรคยาวกิ (ZRH)  เฮลซงิก ิ(HEL) AY992 09.25 15.50 

วันทีเ่จ็ด เฮลซงิก ิ(HEL) กรงุเทพฯ (BKK) AY141 17.20 07.15+1 
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 โปรแกรมด ีจัดอยา่งลงตวั เทีย่วสบายๆ สมัผัสบรรยากาศไอซแ์ลนดแ์บบเต็มๆ 

 สมัผัสธรรมชาตเิย็นสดุขัว้ ณ ดนิแดนทีใ่กลข้ัว้โลกเหนอื 

 สมัผัสประสบการณ์ ขบัรถสโนวโ์มบลิ, ลอ่งเรอืธารน ้าแข็ง, ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ, แชน่ ้าแรบ่ลลูากนู   

 แนะน า....ครัง้หนึง่ในชวีติ ตอ้งไปชมความมหัศจรรยข์องประเทศไอซแ์ลนด ์

 

วนัแรก  กรงุเทพมหานคร – เฮลซงิก ิ– เรคยาวคิ (พกัคา้ง 1 คนื) 

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ G (แถว G 10-15) ประตทูางเขา้ที ่4 

 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY 142 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิแวะเปลีย่นเทีย่วบนิสูก่รงุเรคยาวกิ 

16.10 น. ออกเดนิสูส่นามบนิเคฟลาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY 993 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.50 ชัว่โมง) 

17.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคฟลาวกิ กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Icelandair Hotel natura  **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง  เรคยาวกิ  – น า้ตกสโกกา้ฟอสส ์– ขบัรถสโนวโ์มบลิ – วกิ (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามเสน้ทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซแ์ลนด ์ซึง่มชี ือ่เสยีงในเรือ่งของ

การคน้พบพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานทีถู่กน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิท าใหป้ระเทศแห่งนี้

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ นอกจากนีพ้ลังงานดังกล่าวยังถูกน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอกี

ดว้ย  

น าทา่นชมความสวยงามของน ้าตกสโกกา้ฟอสส ์(Skogarfoss Waterfalls) ความสงู 62 เมตร  

- ประทับใจกับความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิซึง่แผ่กระจายมาจากหนา้ผาสูง แรงกระแทก

ของปลายสายน ้าเกดิเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบรเิวณ ท าใหห้ญา้ตระกลูมอสและเฟิรน์เตบิโตปกคลุมหนิ

ที่เรียงรายรมิล าธารเบื้องล่างอย่างสวยงามโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา โตรกผาและหุบเหว เป็น

ทัศนยีภาพทีส่วยงามและน่าประทับใจกบัผูท้ีม่าเยอืนไอซแ์ลนด ์

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์โกการ ์(Skogar Folk Museum)  

- พพิธิภณัฑโ์บราณกลางแจง้ สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1949 สถานทีซ่ ึง่รวบรวมคอลเลคชัน่โบราณแสดง

ความเป็นมาและชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของชาวนอรด์คิ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูทุ่่งน ้าแข็งเมยีร์

ดาล  

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชวีติกับการน่ังรถจิ๊ปสูทุ่่งน ้าแข็งขนาดใหญ่ ใหท้่านไดข้ับรถสโนวโ์ม

บลิตะลยุไปในทุง่น ้าแข็งเมยีรด์าล (Myrsdaljokull) โดยสโนวโ์มบลิ 2 ทา่นตอ่ 1 คัน  

- ดนิแดนแห่งขัว้โลกเหนือทีอ่ยู่สูงที่สุดของโลก ซึง่มคีวามกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 พืน้ทีก่ว่า 596 

ตารางกโิลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด 1 ชัว่โมง (ทัวรม์บีรกิารชดุกันความ

หนาว, หมวกกนัน็อก, ถงุมอื, รองเทา้บูท๊)  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Dyrholaey Hotel *** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีส่าม  วกิ – หาดทรายด า – ลอ่งเรอืธารน า้แข็งโจกลุซาลอน – ไดมอนดบ์ชี – วกิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าทา่นชมและถา่ยรปูกบั หาดทรายสดี า (Black Beach)  

- เกดิจากการสกึกร่อนของหนิลาวาและแนวหนิบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมี

ความสวยงามทีห่นึง่บนโลก ใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความสวยงามและแปลกตาของหาดทรายด าแห่ง

ไอซแ์ลนด ์ 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูธ่ารน ้าแข็งโจกลุซาลอน (Jokulsalon Glacier)   

- ทะเลสาบธารน ้ าแข็ง ซึง่รูจั้กกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน ้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไอซแ์ลนด ์เกดิจากการละลายของธารน ้าแข็งมากขึน้ๆ ในทกุๆ ปี ปัจจบุนัมพีืน้ทีก่วา้งถงึ  18 ตาราง

กโิลเมตร โดยมคีวามลกึของน ้าในทะเลสาบถงึ 200 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านสัมผัสประสบการณ์ การล่องเรือชมภูเขาน ้าแข็ง (ขึน้กับสภาพอากาศ) แต่โดยปกตเิรือจะเปิด

ใหบ้รกิารตัง้แตเ่ดอืน พ.ค.- ต.ค. เทา่นัน้  

- ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปภเูขาน ้าแข็งในระยะใกล ้ตืน่ตาตืน่ใจกับไอซเ์บริก์ หรอื ภูเขาน ้าแข็งกอ้น

โตๆ เรยีงรายโผลพ่น้พืน้น ้าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดกอ่ใหเ้กดิสสีันสวยงาม น่าประทับใจ

ยิง่ นับไดว้า่เป็นภาพธรรมชาตทิีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ในโลก  

ไดเ้วลาน าทา่นชมหาดไดมอนดบ์ชี (Diamond Beach)  

- หาดทรายสดี าทีม่กีอ้นน ้าแข็งใหญ่นอ้ยลอยจากธารน ้าแข็งมาเกยใกล ้ๆ บรเิวณหากมองเป็นเหมอืน

กอ้นเพชรทีว่างเรยีงรายอยูบ่นหาดทราย นับว่าเป็นอกีหนึง่ทัศนียภาพทีส่วยงามแปลกตา อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นผา่นชมทัศนยีภาพของ อทุยานแหง่ชาตสิกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park)  

- หนึง่ในผลงานของธรรมชาตทิีบ่รรจงสรา้งสรรคด์นิแดนแห่งนี้ใหส้วยงามหาทีใ่ดเหมอืน  อันรวมไว ้

ซ ึง่ธรรมชาตอินัแปลกตาหลายสิง่อยูท่ีเ่ดยีวกนั เชน่ ภเูขาไฟสงูเสยีดฟ้าทีม่หีมิะปกคลุมทัง้ปี ธารน ้า

ใสซึง่ไหลรนิจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอันอุดมสมบูรณ์ดว้ยตน้เบริ์ชแคระ และทุ่งดอกไม ้

หลากหลายสายพันธุบ์านสะพร่ังในฤดดูอกไมผ้ลขิองแตล่ะปี ชมมวลลาวาขนาดใหญเ่ป็นแนวกวา้งที่

เกดิการเย็นลงอยา่งชา้ๆท าใหเ้กดิแนวแตกเป็นเสาเหลีย่ม ถอืไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

อันน่าทึ่ง จนเขา้สู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตัง้อยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า 

Vatnajokull มขีนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน ้าแข็งทัง้หมดในทวปียโุรปรวมกัน และขนาดความ

หนามากทีส่ดุหนาประมาณ 1,000 เมตร  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Dyrholaey Hotel *** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่  น า้ตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์ – น า้ตกกลูฟอสส ์ – น า้พุรอ้นกรีเ์ซอร ์ - อทุยานแหง่ชาตชิงิเควลลริ ์ 

(พักคา้ง 3 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชม น ้าตกเซลยาลันสฟ์อสส ์ (Seljalansfoss Waterfalls) น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงของไอซแ์ลนด ์ซึง่

บรเิวณดา้นหลังมา่นน ้าตกสามารถเดนิเขา้ไปสมัผัสได ้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่ลูฟอสส ์(Gullfoss) เพือ่ชมความงามของ น ้าตกกลูฟอสส ์หรอื ไนแองการ่าแห่ง

ไอซแ์ลนด ์   

- ถอืเป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานทีใ่นเสน้ทาง “วงแหวน

ทองค า” สถานทีท่ีผู่ม้าเยอืนไอซแ์ลนดไ์มค่วรพลาด  ชือ่น ้าตก Gullfoss นี้มาจากค าว่า Gull ที่

แปลว่าทองค าและ Foss ที่แปลว่าน ้าตก  เมือ่รวมกันหมายถงึน ้าตกทองค า เป็นหนึ่งในความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลกทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขา

เบือ้งลา่งในระดับความสงูกวา่ 30 เมตร  

ไดเ้วลา                               (Geysir) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นชม น ้าพรุอ้นธรรมชาต ิ(Geysir) น ้าพรุอ้นหรอืเกยซ์รี ์ซึง่เป็นทีม่าของค าวา่ กเีซอร ์ทีใ่ชก้นัทั่วโลก    

- น ้าพรุอ้นทีน่ีพ่วยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทกุๆ 7 – 10 นาท ีพลังงานทีอ่ยูใ่ตห้นิเปลอืกโลก ขบัเคลือ่น

ออกมาเป็นน ้าพรุอ้น ชว่ยใหอ้ากาศอบอุน่เย็นสบาย และรัฐบาลไดน้ าประโยชน์จากแหล่งความรอ้น

ทางธรรมชาตนิีม้าเป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชท้ั่วประเทศ  

จากนัน้น าท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด์ ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรือ 

(Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญา้สลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตวน์านาชนดิทัง้ แกะ วัว มา้ ทีเ่ลีย้ง

และหากนิตามธรรมชาต ิ 

น าท่านเขา้ชมความงามของธรรมชาตทิี่สรรสรา้งขึน้ภายใน อุทยานแห่งชาตซิงิเควลลิร์ (Thingvellir 

National Park) ซึง่ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ 

- ตัง้อยูร่ะหวา่งรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญ่

ทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ใกลก้บัคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกลิล ์Hengill  เป็นจดุ

ก าเนดิทางประวัตศิาสตรแ์ละทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดทีม่รีอยเลือ่นของโลกเป็นระยะทางหลาย

หมืน่กโิลเมตร ระหวา่งทางแวะชมรอ่งรอยปลอ่งภเูขาไฟทีด่ับแลว้มนี ้าทว่มขงัจนเป็นทะเลสาบ  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูก่รงุเรคยาวคิ (Reykjavik)  
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   ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Center Hotel Lagavagur **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีห่า้ ภเูขาเคริก์จเูฟล - แซเฟลลโ์จกลุ กลาเซยีร ์   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนุดารฟ์จอรด์รู ์ 

- เมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิีส่ามารถดงึดดู นักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก

จากทัง้ในไอซแ์ลนดแ์ละตา่งประเทศ โดยนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนจะมโีอกาสไดเ้พลดิเพลนิไปกบั

ความงามของธรรมชาต ิอนัแสนเงยีบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝ่ังตะวันตกของอา่วแคบๆในเขตเมอืง

กรนุดารฟ์จอรด์รู ์ไมพ่ลาดไปชมความงดงามของภเูขาเคริก์จเูฟล (Kirkjufell) ภเูขาทีม่คีวามสงู

ประมาณ 463 เมตร เป็นภเูขาทีม่ทีรงสวยงามและไดรั้บความนยิมมากในหมูนั่กไตเ่ขา ใกล ้ๆ ภเูขายงั

มนี ้าตกขนาดเล็กๆทีส่วยงามมากแหง่หนึง่อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นชาวประมง (Fishing Village)   
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 จากนัน้น าทา่นชมความสวยงามของธรรมชาต ิณ แซเฟลลโ์จกลุ กลาเซยีร ์(Saefellsjokull Glacier)  

- เป็นอกีหนึง่กลาเซยีรท์ีส่วยงามแหง่แหลมสแนเฟลเนส (Snaeffelsness peninsular)  ใหท้า่นได ้

เก็บภาพความสวยงามของหาดทรายสดี า (Black Beach) หรอื จะเป็นหนิลาวาทีเ่กดิจากการปะทุ

ของภเูขาไฟใตท้อ้งทะเลนานนับลา้นปี สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเรคยาวคิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Center Hotel Lagavagur **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีห่ก  เรคยาวกิ –            วาฬ – แชน่ า้แรบ่ลลูากนู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นลอ่งเรอืชมวาฬ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  

- กจิกรรมอันเป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วในการดูวาฬแบบธรรมชาตโิดยน่ังเรอืกู๊ดโบ๊ต หรอืเรอืไมซ้ ึง่

ออกแบบใหโ้ตค้ลืน่ลมไดอ้ยา่งนิม่นวล วาฬทีอ่าศัยอยูใ่นน่านน ้าแถบนี้จะม ี3 สายพันธุด์ว้ยกัน คอื 

วาฬมงิค ์หรอื ในส าเนยีงภาษาไอซแ์ลนด ์เรยีกวา่ มงิค ี(Minke) , วาฬหลังคอ่ม (Humpback) และ

วาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรอืชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง (บนเรอืมชีดุกันหนาว

บรกิาร) (บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีบ่รษัิทฯ เรอืยกเลกิใหบ้รกิารอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่

เอือ้อ านวย) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

     น าทา่นชม เพอรล์ัน (Perlan) หรอื The Pearl  

- เป็นสถานทีท่ีม่เีอกลักษณ์โดดเด่นไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงโดยสถาปนกิชือ่ดัง องิก ิมนู

ดูร ์ เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกครึง่วงตัง้อยู่บนฐานทีค่ลา้ยถังน ้ามองเห็นไดใ้น

ระยะไกล แบง่เป็นสว่นต่างๆ เชน่ รา้นอาหาร, รา้นไอศกรมี,พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรไ์วกิง้, สวนน ้า 

และรา้นขายของทีร่ะลกึ  

       น าท่านชมเมอืงเมอืงเรคยาวกิ (Reykjavík) และถ่ายรูปกับสถานทีส่ าคัญต่างๆของเมอืงหลวงแห่ง

ไอซแ์ลนด ์ 
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น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถฮ์ัลล์กรมีสคริ์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาครสิตท์ีสู่งทีสุ่ดใน

ไอซแ์ลนด ์ 

- เป็นจดุทีส่งูอกีจดุหนึง่ของเมอืง โบสถน์ีม้คีวามส าคัญในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่

มเีอกลักษณ์ของสถาปนกิกดุโยน (Guðjón Samúelsson) ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิพ

ราสชัน่นสิท ์เริม่สรา้งในปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลากอ่สรา้งกวา่ 38 ปี  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนิดาวกิสู ่บลลูากนู (Blue Lagoon) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา  

- สถานทีท่่องเทีย่วเพือ่สุขภาพระดับโลกและโด่งดังทีสุ่ดของประเทศไอซแ์ลนด ์ นักท่องเทีย่วกว่า 

95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ อสิระใหท้่านแชน่ ้าแร่ธรรมชาตผิ่อนคลายไปกับ 

Stream & Sauna เพือ่การพักผ่อนตามอัธยาศัย (มบีรกิารผา้ขนหนูใหท้่าน กรุณาเตรยีมชดุว่ายน ้า

และหมวกคลมุผมไปดว้ยส าหรับการแชน่ ้าแรใ่นบลลูากนู ***  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Center Hotel Lagavagur **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่3) 

 

วนัทีเ่จ็ด เฮลซงิก ิ

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแร  

07.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรงุเรคยาวกิ 

09.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยเทีย่วบนิ AY 992 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.25 ชัว่โมง)  

15.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(เวลาทีไ่อซแ์ลนด ์ชา้กวา่ เฮลซงิก ิ3 ชัว่โมง) 

17.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร (บนิตรง) โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 141 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

10  ชัว่โมง) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเทพฯ 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

 

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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“8 วนั 6 คนื บนิกลางวนั ถงึเย็น...ไมเ่หนือ่ย” 

เยอืนดนิแดนแหง่ข ัว้โลกเหนอื เทีย่วครบเมอืงสวยแหง่ไอซแ์ลนด ์ 

ประเทศทีไ่ดร้บัการกลา่วขานจากนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลกวา่ “มหศัจรรยส์วรรคบ์นดนิ” 

 

ราคาทวัร ์122,900 บาท :   12-19 พ.ค./ 2-9 ม.ิย./ 7-13 ก.ค./ 28 ก.ค.–4 ส.ค./  

     11-18 ส.ค./ 15-22 ก.ย.  2565 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  พ.ค. – ก.ย. 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 122,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 20,000 

เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 119,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(AY) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

70,000 – 90,000 

 (   เอา   วเครือ่งบนิ BKK – HEL – KEF - HEL- 

BKK) หกัคา่ต ัว๋ 

25,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่8 มนีาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.  กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วไอซแ์ลนด ์(ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิฟินน์แอร ์ (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้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 และ ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท (เรยีกเก็บในอนิวอยซ)์ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 
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  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไม่ไดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม ่60 

วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วนั หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วนั หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทัวร ์    (สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วนั) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม 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 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง (หากจ านวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพิม่ทา่นละ 4,000 บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงินคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัร์

นัน้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ 

บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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 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 าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ 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 สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

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
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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: 08 1929 9293 คะ่ 

 


