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 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 2 กรงุเทพฯ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวกิ-โบสถฮ์อลลก์รมิสเคริก์ยา-ซนัโวยาจ-เพอรแ์ลน 

 

01.20 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) 

เทีย่วบนิที ่TG905 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.20 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (น าท่านเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสูเ่มอืง

เรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด)์ หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

*** อสิระอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบรเิวณสนามบนิ CASH BACK ทา่นละ 30 ยโูร *** 

14.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์เทีย่วบนิ

ที ่FI205 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 
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15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 7 

ชัว่โมง)  

  น าท่านเดินทางสู่เมอืงเรคยาวกิ (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์

(Iceland) เป็นเมอืงหลวงซึง่ตัง้อยู่ใกลก้ับขัว้โลกเหนือมากทีสุ่ด มคีวามสวยงามและมเีสน่ห์ไม่แพ ้

เมอืงหลวงอืน่ๆ ในแถบสแกนดเินเวีย เป็นเมอืงที่เพียบพรอ้มดว้ยความบรสิุทธิท์างธรรมชาต ิอาคาร

บา้นเรอืนสลีกูกวาดรูปทรงน่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าทีถ่ักทอประวัตศิาสตรเ์รือ่งบอกเล่าความ

เป็นมาของประเทศ “ดนิแดนน ้าแข็ง”  

น าท่านชมเพอรแ์ลน (Perlan) ก็มคีวามโดดเด่นและน่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก ทัง้ความ

สวยงามแปลกตาและเป็นอกีจุดแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของไอซแ์ลนด ์เป็นอาคารทีม่คีวามสงู 25.7 เมตร 

โดยทีด่า้นบนนัน้มลีักษณะเป็นลูกโลกครึง่ลูก ตัง้อยูบ่นอาคารรูปทรงกระบอกทีม่จี านวน 4 อาคาร โดย

แต่ละอาคารจะมคีวามสูง 5 ชัน้ดว้ยกัน และมพีืน้ทีใ่ชส้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร นับว่าเป็นอาคารที่

งดงามและแปลกอยา่งมาก รวมทัง้มอีะไรทีน่่าสนใจอยูอ่ยา่งมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ทีเ่พอรแ์ลน 

พกัที ่Hotel Grand Reykjavik หรอืเทยีบเทา่ระกบั 4 ดาว 

 

 3 เรคยาวกิ-โบสถฮ์อลลก์รมิสเคริก์ยา-อนสุาวรยีข์องเลฟร ์อรีกิสนั-บา้นฮอฟด ิ

  บอรก์ารเ์นสครีก์จเูฟล 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  น าทา่นถ่ายภาพกับ โบสถฮ์อลลก์รมิสเคริก์ยา (Hallgrímskirkja) โบสถค์รสิตน์กิายลูเธอ

รัน แลนดม์ารก์ส าคัญของเมอืงเรคยาวกิ ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถแ์ห่งนี้ไดจ้ากเกอืบทุกทีใ่น

เมอืง โบสถม์คีวามสงู 74.5 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับ 4 ในประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นสถาปัตยกรรมแนวอมิ

เพรสชัน่นสิท ์ สถาปนกิผูอ้อกแบบคอืนายกดุโยน ซึง่กวา่จะไดส้รา้งก็ใชเ้วลานานหลายปี รวมระยะเวลา

การก่อสรา้งทัง้หมด 38 ปี บรเิวณดา้นหนา้ของโบสถ์ยังมีอนุสาวรยีข์องเลฟร ์อรีกิสนั (Leifr 
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Eiriksson) ยนืตระหง่านอยูเ่บือ้งหนา้ ซึง่ในประวัตศิาสตรไ์อซแ์ลนดถ์อืว่าวาเลฟร ์เป็นชาวนอสรช์าติ

ยโุรปคนแรกทีไ่ปเหยยีบดนิแดนแถบอเมรกิาเหนอืซึง่รวมถงึกรนีแลนดด์ว้ย โดยอนุสาวรยีน์ีส้หรัฐอเมรกิา

มอบใหแ้กไ่อซแ์ลนดเ์นือ่งในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซแ์ลนด ์

  แวะถา่ยรปูและชืน่ชมผลงานอันสวยงาม สถาปัตยกรรมซนัโวยาจ (Sun Voyager) ถอืเป็น

จดุสนใจยอดฮติทีต่ัง้อยูบ่นเลยีบชายฝ่ังทะเลใกลก้ับฮารป์ารค์อนเสริต์ฮอลล ์รูปปั้นทีเ่รยีงรายมุง่ตรงไป

ยังภูเขาเอสจันเหล่านี้ถอืเป็นทัศนียภาพ ทีส่วยงามมาก ถา้คุณไดล้องสังเกตดูก็จะเห็นว่ามรีูปปั้นอืน่ๆ

มากมายอยูท่ั่วไปในเมอืงนี ้ พพิธิภณัฑส์ถาปัตยกรรมทีใ่หญท่ีส่ดุสองแหง่ของทีน่ีม่ชี ือ่วา่พพิธิภัณฑอ์น่ิา 

จอนสนั  

น าท่านชมสถานทีส่ าคัญอกีแห่งหนึ่งคอืบา้นฮอฟด(ิHofdi House) บา้นที่มเีรื่องราวใน

ประวัตศิาสตรข์องชาตอินัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองและจัดเลีย้ง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ ิง่ใหญ่

ในการยตุสิงครามเย็น  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ฝ่ังตะวันตกของไอซแ์ลนด ์(West Iceland) น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง

บอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมครีก์จเูฟล (Kirkjufell) หรอื “ภเูขาโบสถ”์ เป็นภเูขาทีค่ลา้ยกบัโบสถ ์หรอืหมวกของแมม่ด 

เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีถู่กถ่ายรูปมากทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์ตัวภเูขามลีักษณะเป็นชัน้ๆ ต่างสกีัน เชือ่กันว่า
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ฟอสซลิชัน้ลา่งสดุเกดิตัง้แตย่คุน ้าแข็งนับลา้นปี สว่นชัน้บนซึง่เป็นหนิลาวาเกดิในชว่งทีย่คุน ้าแข็งเริม่อุน่

ขึน้ ครีก์จเูฟลเป็นสถานทีท่ีม่คีวามงดงามตลอดทัง้ปี นักทอ่งเทีย่วนยิมมาทีน่ีเ่พือ่ถา่ยภาพสวยๆ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Icelandair Hotel Hamar, Borgarnes หรอืเทยีบเทา่ 

 

 4 บอรก์ารเ์นส-อทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ-์ชมรอยแตกเปลอืกโลก-น า้ตกกลุลฟ์อสส-์ไกเซอร ์

 ซเีครทลากนู-เซลฟอส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์(Thingvellir National Park) เป็นอทุยาน

แห่งชาตแิห่งแรกของไอซแ์ลนด ์ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1928  ถูกขึน้ทะเบยีนจากองค์การยูเนสโก 

(UNESCO) ว่าใหเ้ป็นสถานทีอ่ันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมรีอย

แตกแยกของแผน่ดนิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แลว้ยงัมภีเูขา ทุง่ลาวา หบุ

ผา ถ ้า ล าธาร น ้าตกและทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ ชมรอยแตกของเปลอืกโลกทีก่วา้งขึน้ในแต่

ละปี เนื่องจากมกีารเคลือ่นตัวแยกออกจากกันอยูต่ลอดเวลา พรอ้มชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่

ตัง้แตปี่ 930 อสิระใหท้า่นถา่ยภาพ และชมความงดงาม  

น าท่านชมความงามของน า้ตกกุลลฟ์อสส ์(Gullfoss) หรือ “ไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด์” 

เป็นน ้าตกขนาดใหญ่และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ จุดเด่นของกุลลฟ์อสสค์อืการไหลของน ้าตกเป็น

รูปทรงกรวยสามเหลีย่มแปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองชว่ง กอ่นจะตกลงสูหุ่บเขาธารน ้าแข็งลกึ

เบือ้งล่าง จนเกดิกลุ่มละอองน ้าสขีาวคลา้ยกลุ่มควันพุ่งขึน้มาจากหุบเขาลกึซึง่เกดิจาก glacial floods 

ครัง้รุนแรงในชว่งปลายยคุน ้าแข็ง นับเป็นอกีหนึง่ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลก ใหท้่านได ้

เก็บภาพอนัสวยงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมไกเซอร ์(Geysir) เป็นน ้าพุรอ้นทีส่งูทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์เวลาพุออกมาบางครัง้สงู

ถงึ 80 เมตร เมือ่น ้าพหุยดุการพุบรเิวณนัน้จะอบอวลไปดว้ยไอน ้าดแูลว้เหมอืนมหีมอกควันปกคลมุอยู ่ไก

เซอรท์ีน่ีย่งัเป็นตน้ต ารับของค าวา่ไกเซอรท์ีใ่ชเ้รยีกน ้าพุลักษณะนี้ทั่วโลก น ้าพุรอ้นไกเซอรเ์ป็นลักษณะ

ทางธรณีวทิยาทีเ่กดิขึน้ชัว่คราว โดยอายขุองไกเซอรจ์ะมอีายเุพยีงไมก่ีพ่ันปีเท่านัน้ และสามารถพบไก

เซอรไ์ดเ้พยีงไมก่ีแ่หง่ในโลก ซึง่หนึง่ในนัน้คอืทีป่ระเทศไอซแ์ลนด ์นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่

หาชมไดย้ากชนดิหนึง่  
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น าท่านชมซเีครทลากูน (Secreat Lagoon) ตัง้อยูใ่กลก้ับหมูบ่า้นฟลูดริ ์(Flúðir) เป็นบ่อ

น ้าพุรอ้นทางธรรมชาตทิีเ่กา่แกม่ากทีส่ดุแห่งหนึง่ในไอซแ์ลนด ์โดยมปีระวัตคิวามเป็นมานับยอ้นไปได ้

ถงึปี ค.ศ. 1891 ซเีครทลากูนถูกละทิง้มาเนิน่นานกอ่นจะมกีารปรับปรุงใหมแ่ละเปิดใชง้านอกีครัง้ในปี 

ค.ศ.  2014 อณุหภมูขิองสระน ้าแห่งนี้จะเฉลีย่อยูท่ี ่38-40°C ตลอดทัง้ปีเชน่เดยีวกับบอ่น ้ารอ้นขนาด

ใหญ่ทั่วไป และทีส่ าคัญตัง้อยู่ไม่ไกลจากเสน้ทางวงกลมทองค า(Golden Circle) มากนัก ท าใหซ้ี

เครทลากูนเหมาะส าหรับแวะมาแชน่ ้ารอ้นก่อนหรอืหลังจากเทีย่วชมสถานทีต่่างๆ บนเสน้ทางวงกลม

ทองค าอันโด่งดัง นอกจากจะเป็นสถานที่ส าหรับแช่น ้ารอ้นแลว้ ทวิทัศน์รอบซเีครทลากูนก็มีความ

สวยงามคุม้คา่แกก่ารมาเยีย่มเยอืนเชน่กัน อสิระใหท้่านแชต่ัวผ่อนคลายทีบ่อ่น ้าพุรอ้นซเีครทลากนูตาม

อธัยาศัย (มบีรกิารผา้เชด็ตัวรวมอยูใ่นคา่ทัวร ์และมชีดุวา่ยน ้าใหเ้ชา่ ส าหรับทา่นทีไ่มไ่ดเ้ตรยีมไปเอง)  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซลฟอส (Selfoss) เมอืงทางตอนใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์เป็นเมอืง

ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ตอนใต ้อีกทั ้งยังเป็นแหล่งการคา้ และ

อตุสาหกรรมทีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ในประเทศนี้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Selfoss & SPA หรอืเทยีบเทา่ระกบั 4 ดาว 
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 5 เซลฟอส-น า้ตกเซลจาลนัดฟ์อสส-์น า้ตกสโกกาฟอสส-์หมูบ่า้นวกิ-เรยน์สิฟายารา่-เคลาสต์รู ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นชมน า้ตกเซลจาลนัดฟ์อสส ์(Seljalandfoss) น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงและถูกขนานนามว่า

เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของไอซแ์ลนด ์เป็นสว่นหนึง่ของแมน่ ้าเซลยา่ลันดซ์า่ซึง่มตีน้ก าเนดิอยูใ่ต ้

ธารน ้าแข็ง น ้าตกแห่งนี้แมจ้ะค่อนขา้งแคบแต่มจีุดเด่นอยูท่ีค่วามสงู และนักท่องเทีย่วสามารถเดนิลอด

ไปหลังมา่นน ้าตกได ้เป็นการเทีย่วชมน ้าตกทีใ่หม้มุมองแปลกตาและน่าคน้หาตา่งจากทีอ่ืน่ๆ  

น าชมน า้ตกสโกกาฟอสส(์Skogafoss) คือแลนดม์ารก์ที่สวยงามอกีแห่งหนึ่งของประเทศ

ไอซแ์ลนด์ นอกจากสโกกาฟอสสจ์ะเป็นน ้าตกที่มชี ือ่เสยีงที่สุดทางตอนใตข้องประเทศแลว้ ยังเป็น

น ้าตกทีสู่งทีสุ่ด โดยมคีวามสูงราว 62 เมตร และเป็นน ้าตกทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ

ไอซแ์ลนด์อกีดว้ย สโกกาฟอสสเ์ป็นน ้าตกขนาดใหญ่ มนี ้าแรงและไอน ้าฟุ้ งกระจายตลอดเวลา หาก

นักทอ่งเทีย่วมาถงึทีน่ี่ในชว่งเวลาทีม่แีดดสอ่งมาทางน ้าตกจะสามารถเห็นรุง้กนิน ้าอยูด่า้นหนา้น ้าตกได ้

อยา่งชดัเจน บางครัง้หากโชคดอีาจไดเ้ห็นรุง้กนิน ้าสองชัน้ ซึง่สวยงามและน่าประทับใจมาก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดนิทางสู่หมูบ่า้นวกิ(Vik) หมู่บา้นเล็กๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ทีม่รีายชือ่ในการจัด

อนัดับชายหาดทีส่วยทีส่ดุในโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1991 เป็นหมูบ่า้นทีม่ฝีนตกมากทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ถงึแมว้า่

จะไมใ่ชช่ายหาดทีด่ทีีส่ดุแตก่็เป็นสถานทีน่่ามหัศจรรยท์ีน่่าไปชมเป็นอยา่งยิง่  

น าท่านชมเรยน์สิฟายารา่ (Reynisfjara) เป็นหาดทรายด าทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์

และเป็นหนึง่ในหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก ทรายสดี าทีช่ายหาดแห่งนี้เป็นตะกอนเม็ดทรายสดี าทีเ่กดิ

จากการสกึกร่อนของหนิลาวา และแนวหนิบะซอลตท์ี่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบรเิวณชายหาด โดยเม็ด

ทรายนี้มคีวามหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง บรเิวณนี้เป็นบรเิวณทีค่ลืน่พัดแรง จะพัดเอา

วัตถุที่มคีวามหนาแน่นนอ้ยกว่าออกไป วัตถุทีม่คีวามหนาแน่นมากกว่าจะถูกพัดพาออกไปไดช้า้หรือ

ยงัคงสะสมรวมตัวกนัอยู ่จนกลายเป็นชายหาดทีม่ทีรายสดี า 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงครีก์จูแบจารเ์คลาสต์รู ์(Kirkjubaejarklaustur) หรอืนยิมเรยีกกัน

วา่ เคลาสต์รู ์(Klaustur) เป็นหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเล็กๆทีม่ชี ือ่เสยีงของเขตซทูอืรล์ันตห์รอืเขตทางใต ้1 

ใน 8เขตการปกครองของประเทศไอซแ์ลนด ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Klaustur หรอืเทยีบเทา่ 
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 6 เคลาสต์รู-์อทุยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล-โจกลุซารล์อน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เขตอุทยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล (Skaftafell National) ผ่านชม

ทัศนยีภาพทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ซึง่เต็มไปดว้ยความแปลกของแนวภเูขาไฟ และชัน้หนิลาวาทีแ่ข็งตัว

แบบทีท่า่นไมเ่คยเห็นทีไ่หนมากอ่น เดนิทางถงึเขตอทุยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล เลาะเลยีบขนาบไปกบั

ธารน ้าแข็งพันปีวัทนาโจกลุ โดยจุดหมายอยูท่ีท่ะเลสาบธารน ้าแข็งทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนดท์ี่

ช ือ่วา่ ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกลุซารล์อน (Jokulsarlon Glacier Lake) ทีเ่กดิขึน้ครัง้แรกในชว่ง 

ค.ศ. 1934-1935 และคอ่ยๆ ขยายตัวเพิม่พืน้ทีข่ ึน้เรือ่ยๆ ในทกุๆปี ในปัจจบุนักนิพืน้ทีก่วา้งถงึ 18 ตาราง

กโิลเมตร โดยมคีวามลกึของน ้าถงึ 200 เมตร ทะเลสาบธารน ้าแข็งโจกุลซาลอน จงึไดช้ือ่ว่าเป็น

ทะเลสาบมลีกึเป็นอนัดับสองของประเทศไอซแ์ลนด ์เดนิทางถงึธารน ้าแข็งโจกลุซาลอน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมโจกุลซารล์อน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน ้าแข็งอายกุว่า 1,000 ปีทีใ่หญ่

ทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 8,300 ตารางกโิลเมตร ซึง่มี

ขนาดเท่ากับธารน ้าแข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน ที่นี่เคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรอ์ันโด่งดัง

มาแลว้หลายเรื่อง นอกจากที่นักท่องเทีย่วจะไดต้ืน่ตาตื่นใจกับภาพของกอ้นน ้าแข็งสฟ้ีาครามขนาด

มหมึาจ านวนมากทีล่ะลายลงมาจากภเูขาน ้าแข็งดา้นบน และลอยล่องอยูเ่ต็มทะเลสาบธารน ้าแข็งขนาด
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แปดพันกว่าตารางกโิลเมตรแห่งนี้ ที่โจกุลซาร์ลอนยังเป็นจุดที่สามารถน่ังเรือล่องไปตามแนวภูเขา

น ้าแข็งไดด้ว้ย  

น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเคลาสต์รู(์Klaustur) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Klaustur หรอืเทยีบเทา่ 

 

 7 เคลาสต์รู-์เมยีรด์าลสโ์จกลู-ธารน า้แข็งเมยีรด์าลโจกลุ-ขบัสโนวโ์มบลิ-เซลฟอส 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มยีรด์าลสโ์จกูล (Myrdalsjokull) เพือ่น าท่านเก็บเกีย่วประสบการณ์การ

ท่องเทีย่วบนธารน ้าแข็ง ดว้ยการขับขีร่ถสโนว์โมบลิตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บน

ดนิแดนทีอ่ยูส่งูทีส่ดุของโลก มคีวามกวา้งใหญเ่ป็นอันดับ 4 ทีม่พีืน้ทีก่ว่า 596 ตารางกโิลเมตรตะลุยไป

ในทุง่น ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด 1 ชัว่โมง (คันละ 2 ทา่น พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ: ชดุกนัความหนาว, 

หมวกกันน็อค, ถุงมอื, รองเทา้บู๊ท) น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์การน่ังรถซปุเปอรจ์ิ๊ป ท่องเทีย่วแบบ

เจาะลกึบรเิวณทุ่งน ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier อกี 1 ชัว่โมง เพือ่เก็บววิทวิทัศน์ในสว่นทีร่ถสโนวโ์ม

บลิตะลยุไปไมถ่งึ  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นสโคกา้ร ์(Skogar Village) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยภาพกบัหนา้ผาเดยีรโ์ฮไล (Dyrholaey) อกีหนึง่สถานทีย่อดนยิมของ

นักทอ่งเทีย่ว เพราะวา่อยูไ่มไ่กลจากถนนเสน้หลักลักษณะเดน่ คอื เป็นหนิทีก่อ่ตัวเป็นรปูโคง้ มทีางลอด

ตรงกลางซึง่การโคง้นีเ้กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟในอดตี  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซลฟอส(Selfoss)  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Selfoss & SPA หรอืเทยีบเทา่ระกบั 4 ดาว 

 

 8 เซลฟอส-บลลูากนู-เรคยาว ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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น าทา่นสูบ่ลลูากนู (Blue Lagoon) หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ที่

มนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนถงึปีละกว่า 5 แสนคน เป็นบอ่น ้ารอ้นสฟ้ีาทีอ่ดุมไปดว้ยแร่ธาตุนานาชนดิจากใต ้

ดนิ แรธ่าตบุางชนดินอกจากจะมสีรรพคณุในการบ ารงุผวิพรรณแลว้ ยังรักษาโรคผวิหนังบางชนดิไดด้ว้ย 

สามารถลงไปแชต่ัวในบอ่น ้าพรุอ้นเพือ่ความผ่อนคลายได ้ซึง่อณุหภมูขิองน ้าในบอ่เป็นอณุหภมูทิีก่ าลัง

พอเหมาะส าหรับการผ่อนคลายกลา้มเนื้อและเสน้เอ็น น ้าในบลูลากูนจะเปลีย่นใหม่อัตโนมัตทิุกๆ 48 

ชัว่โมง (มบีรกิารผา้เชด็ตัวรวมอยูใ่นคา่ทัวร ์และมชีดุวา่ยน ้าใหเ้ชา่ ส าหรับทา่นทีไ่มไ่ดเ้ตรยีมไปเอง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านกลับสู่เมอืงเรคยาวกิ (Reykjavik) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ

บรเิวณถนนคนเดนิ Laugavegur ถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีง และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง Laugavegur มี

ความหมายวา่ “wash road” เนือ่งจากอดตีเคยเป็นเสน้ทางเดนิสู ่บอ่น ้าพรุอ้น โดยหญงิสาวในสมัยกอ่น

ของกรงุเรคยาวคิจะเดนิทางไปซกัลา้งเสือ้ผา้ เครือ่งนุ่งห่มโดยใชเ้สน้ทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงแหลง่รวมของหา้งสรรพสนิคา้ และ รา้นเสือ้ผา้บตูคิมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Grand Reykjavik หรอืเทยีบเทา่ระกบั 4 ดาว 
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 9 เรคยาวกิ-โคเปนเฮเกน-สตอ้ยท-์นฮูาวน ์

 

04.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  ไดเ้วลาพอสมควรแลว้เดนิทางไปยงัสนามบนิกรงุเรคยาวกิ เพือ่ไปยงักรงุโคเปนเฮเกน 

07.45 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์

เทีย่วบนิที ่FI204 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 

13.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ เมอืงหลวงธรุกจิทีส่ าคัญ เนื่องจากมกีารท า

ประมง การขนสง่สนิคา้การทอ่งเทีย่ว และอตุสาหกรรม อกีทัง้ยังเป็นเมอืงใหญ่ที ่สวยงาม และน่าสนใจ

ดว้ยมลีักษณะของการผสมผสานวถิชีวีติหลากหลาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิเลน่บรเิวณจดุเริม่ตน้ของถนนชอ้ปป้ิงสายส าคัญของเมอืงทีเ่รยีกวา่ สตรอ้ยท ์ (The 

Stroget) ตามภาษาแดนชิ เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายทีย่าวทีสุ่ดของโลกอกีดว้ย ถนนสายนี้เชือ่มต่อกับ

จัตรัุสคองนูโทรวซ์ ึง่มพีระบรมรปูทรงมา้ของพระเจา้ครสิเตยีนที ่5 อยูต่รงจดุกึง่กลาง ตลอดทางของถนน

คนเดนิความยาวราว 2 กโิลเมตร มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบ

รนด ์ยิง่พระอาทติยใ์กลต้กดนิบรรยากาศทีถ่นนคนเดนิแหง่นี ้ย ิง่เต็มไปดว้ยความคกึคัก และสสีัน ทัง้คน

ในเมอืงทีอ่อกมาเดนิเล่น และนักท่องเทีย่วทีห่ลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทศิ นอกจากสนิคา้แบรนดเ์นม

แลว้ ยงัมสีนิคา้ของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกสรรมากมายอกีเชน่เดยีวกัน อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิกับการ

เดนิเลน่ และถา่ยภาพบรรยากาศของเมอืงตามอธัยาศัย 
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น าท่านเดนิทางสู่นูฮาวน ์(Nyhavn) แหล่งท่องเทีย่วส าคัญอกีแห่งหนึง่ของเมอืง เพราะมี

รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึที่สวยงามทันสมัยประกอบกับมเีรือใบ และเรอืสนิคา้โบราณที่

ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมอยา่งดถีกูน ามาจอดทอดสมออยูร่มิสองขา้งฝ่ังแมน่ ้า บรเิวณแห่งนี้ยังเคยเป็นที่

พ านักของฮนัส ์ครสิเตยีน แอนเดอรซ์นั ราชานักเขยีนแห่งโลกนทิานผูเ้ลือ่งชือ่ทีม่ผีลงานมากมาย อาท ิ

เงอืกนอ้ย ลกูเป็ดขึเ้หล ่และอืน่ๆ ซึง่มคีนวา่กนัวา่เขาเขยีน นทิานเรือ่งแรกในปี ค.ศ.1835 ทีบ่า้นของเขา

ในนูฮาวนน์ีเ้อง ยิง่ท าใหย้า่นนูฮาวนเ์ป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกนัใหไ้ด ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่Hotel AC by Marriott, Copenhagen หรอืเทยีบเทา่ระกบั 4 ดาว 

 

 10 โคเปนเฮเกน-พระราชวงัอะมาเลยีนบอรก์-น า้พุเกฟิออ้น-ลดิเด ิล้ เมอรเ์มด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมอืงเกา่แกเ่มอืงหนึง่ของยโุรปทีก่อ่ตัง้ขึน้ใน

ราวครสิต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดเินเวีย ซึง่เต็มไปดว้ย

ธรรมชาตทิีส่วยงาม และน่าตืน่ตาตืน่ใจ  

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) 

ซึง่เป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมารก์ พระราชวังแห่งนี้ก่อสรา้งตามแบบ

สถาปัตยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้วังทุกวัน เหมือนกับ

พระราชวังบั๊กกิง้แฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตัง้ต่อกันคลา้ยเป็นวงกลม บรเิวณตรงกลางเป็น

ลานกวา้งซึง่รถสามารถแลน่ผา่นไปมาไดอ้ยา่งสบาย เนือ่งจากพระราชวังแหง่นีไ้มม่รัีว้กัน้ จัตรัุสดา้นหนา้

ของพระราชวังทา่นจะพบกบัอนุสาวรยีข์องกษัตรยิเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดสูงา่งามยิง่นัก  
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น าท่านถ่ายภาพกับน า้พุเกฟิออ้น (Gefion Fountain) อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นทีม่าแห่งต านานใน

การสรา้งประเทศ ลักษณะเป็นน ้าพรุปูปัน้ผูห้ญงิก าลังถอืแสไ้ลว่ัว 4 ตัว ทีม่ตี านานเลา่ขานกนัวา่ เทพเจา้

ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิพระราชนิีเกฟิออ้น จงึแปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโค

เพือ่ไถพืน้ดนิขึน้มาจากใตน้ ้า จนเกดิเป็นประเทศเดนมารก์  

น าทา่นถา่ยภาพกบัเงอืกนอ้ยลดิเด ิล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ต านานแหง่ความรัก

ของเงอืกนอ้ยสัญลักษณ์ที่ส าคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพันธ์อันลอืชือ่ของฮันส ์ครสิ

เตยีน แอนเดอรส์ัน (Hans Christian Andersen) แอเรยีล คอื ตัวละครส าคัญทีท่ าใหก้รุงโคเปนเฮเกน

ไดรั้บฉายาอกีอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมอืงท่า ว่าเป็นเมอืงแห่งความรักในเทพนิยายอกีดว้ย 

นอกจากจะน่ังอวดโฉมอยูร่มิชายหาดแลว้ แอเรยีล ยงัปรากฏตัวอยูใ่นโปสการด์ และของทีร่ะลกึ ไมว่า่จะ

เป็น แม็กเน็ต แกว้น ้า พวงกญุแจทั่วกรงุโคเปนเฮเกนอกีดว้ย  

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโคเปนเฮเกน เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

14.25 น.  ออกเดนิทางจากกรุงโคเปนเฮเกน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบนิที ่

TG951 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 11 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์จนัทร ์ 19-29 สงิหาคม 65 179,999 179,999 40,900 

ศกุร-์จนัทร ์ 16-26 กนัยายน 65 179,999 179,999 40,900 

ศกุร-์จนัทร ์ 07-17 ตลุาคม 65 169,999 169,999 40,900 

ศกุร-์จนัทร ์ 21-31 ตลุาคม 65 179,999 179,999 40,900 

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากโรงแรงทีพ่กัในโปรแกรมบางโรงแรมไมม่หีอ้งTriple room หอ้งส าหรบัพกัสามทา่น เพือ่

ความสะดวกลกูคา้ทีจ่อง3ทา่น ตอ้งพกัแบบหอ้ง Single room หอ้งพกัเตยีงเดีย่ว (พกั 1 คน) เทา่น ัน้ 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

   เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 

  อตัราไมร่วม 
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1. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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 

 


