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20.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู9 ROW T เคานเ์ตอร ์เคาน์เตอรส์ายการบนิฟิน

แอร ์ Finnair (AY)  ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

 

22.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่AY144 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

 

 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตทิา่อากาศยานเฮลซงิก ิผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

(และเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) (เวลาทอ้งถิน่ของประเทศฟินแลนดช์า้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.) 

วนัที่สอง เฮลซงิก ิ• ทา่อากาศยานเคฟวาวกิ  • เขาครีก์จเูฟล • คาบสมทุรสไนลแ์ฟลส์เนสส ์ 

หมูบ่า้นอารน์าสตาป ิ             (-/กลางวนั/เยน็) 

 

 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  • เฮลซงิก ิ
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07.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเรคยาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดย เทีย่วบนิที ่AY991 

09.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิคฟวาวกิ (Keflavík International Airport) รับสัมภาระ แลกเงนิ 

กอ่นพาทา่น  

มุง่หนา้สู ่เมอืงกรุนดารฟ์จอรด์รู ์(Grundarfjörður) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงทาง

ตะวันตกของประเทศ  

พาชมภเูขาไฟทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์ภเูขาครีก์จเูฟล (Kirkjufell)  

- ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นรูปปกของไอซแ์ลนด์เลยก็ว่าได ้เป็นฉากหลังงของซรีี่ย์ชือ่ดังอย่าง Game Of 

Throne บรเิวณใกล ้ๆ กนัจะมนี ้าตก Kirkjufellsfoss อยู ่เป็นจุดถ่ายรูปทีต่อ้งไมพ่ลาดดว้ยประการทัง้

ปวง 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ แบบบฟุเฟ่ต ์

ผา่นชม คาบสมทุรสไนลแ์ฟลสเ์นสส ์(Snæfellsnes peninsula)  

- ทางฝ่ังตะวันออกของเกาะ เต็มไปดว้ยธรรมชาตทิี่ครบถว้นทัง้น ้าตก ภูเขา ทะเล ที่มลีักษณะไม่

เหมอืนใครในโลก ตลอดทางทา่นจะไมส่ามารถหลับลงไดอ้ยา่งแน่นอน 
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จากนัน้ พาทา่นแวะชม หมูบ่า้นอารน์าสตาปิ (Arnastapi)  

- หมูบ่า้นชาวประมงขนาดเล็ก อันเป็นทีต่ัง้ของรูปปั้นหนิปารด์ุร ์ทีเ่ป็นครึง่คนครึง่โทรลลต์ามต านาน

พืน้บา้นของชาวนอรด์กิ และยังมหีนา้ผาหนิบะซอลลท์ีม่พีืน้ล่างเป็นมหาสมทุร และยังมีอกีสถานที่

เด็ดคอื กาทแคลทตรุ ์(Gatklettur) มลีักษณะเป็นกอ้นหนิขนาดใหญ่ทีม่หีลุมอยูต่รงกลางท าให ้

เขาดเูหมอืนอโุมงค ์กอ่นกลับสูเ่มอืงเรยาวคิ เมอืงหลวงของประเทศ 
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  Grand Hotel Reykjavík หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง

และขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่กไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ออกเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์(Thingvellir National Park) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.)  

- อยูบ่นถนนเสน้วงแหวนทองค า หรอื Golden Circle ซึง่เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของไอซแ์ลนด์

อกีดว้ย เป็นจุดส าคัญของประเทศทัง้ในทางภมูศิาสตรแ์ละประวัตศิาสตร ์เนื่องจากเป็นจุดรอยต่อ

ของแผน่เปลอืกโลกยโุรป และอเมรกิา  

 

 

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ • น ้าพุร้อนไกเซอร์  • น ้าตกกุลล์ฟอส • เคอริด เครเตอร์ • เซล

ฟอส                   ( เช้ า / กลางวัน /

เย็น) 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่แบบบฟุเฟ่ต ์ 

จากนัน้ เดนิทางไปยัง น า้พุรอ้นไกเซอร ์(Gaysir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ค าว่าไกเซอรเ์ป็นค า

เรยีกปรากฎการณ์ทางธรรมชาตขิองการเกดิน ้าพรุอ้นลักษณะหนึง่ซ ึง่มไีมก่ีท่ีใ่นโลกเท่านัน้ โดยไกเซอร์

ของไอซแ์ลนดนั์น้มขีนาดใหญม่าก สามารถระเบดิพลังน ้าจากใตพ้ภิพไดส้งูถงึ 80 เมตร 

 

 

 

พาทา่นชม  น า้ตกกลุลฟ์อส (Gulfoss) หรอืไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด ์ 

- มคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก น ้าทีไ่หลลงสู่พื้นล่างความสูตร 32 เมตร โดยมนี ้าสฟ้ีาใส่สวยงาม

เนือ่งจากเป็นน ้าทีไ่หลออกมาจากธารน ้าแข็ง ลดหลั่นกนั 3 ชัน้ ซึง่ค าวา่กลุลฟ์อสนัน้มคีวามหมายวา่ 

น ้าตกทองค า 
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มุง่หนา้สูเ่มอืงเซลฟอสส ์พาทา่นชม เคอรดิ เครเตอร ์(Kerid Crator)  

- ทะเลสาบสนี ้าเงนิบนปากปล่อยภเูขาไฟอายกุว่า 3,000 ปี มคีวามลกึประมาณ 55 เมตร กวาง 170 

เมตร บรเิวณโดยรอบหนิจะมสีแีดง เนือ่งจากเหล็กในหนิลาวาทีเ่กดิปฏกิริยิากบัอากาศและน ้า 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  Hotel Selfoss หรอืเทยีบเทา่ 

 (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง

และขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่กไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไมไ่กลกนัพาทา่นชม น า้ตกเซลจาลนัดฟ์อส (Seljalandsfoss) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

อกีหนึง่น ้าตกดังทีโ่ดดเดน่ดว้ยการทีท่า่นสามารถออ้มหลังน ้าตกไป เพือ่ถ่ายรูปมมุแปลกตาได ้ซึง่ไมใ่ช่

ทกุน ้าตกทีส่ามารถท าไดเ้ชน่นี ้

 

 

 

พาทา่นสู ่น า้ตกสโกรกาฟอส (Skógafoss)  

- น ้าตกขนาดใหญ่อันดับที ่5  มคีวามสูงประมาณ 62 เมตร เป็นหนึง่ในน ้าตกทีม่คีวามสวยงามเป็น

อยา่งมาก ดว้ยทีต่ัวน ้าตกโอบลอ้มจากหบุเขา เสรมิความยิง่ใหญข่องน ้าตกแหง่นี ้และเรายงัสามารถ

เขา้ไปใกลน้ ้าตกไดป้ระมาณนงึเลยทเีดยีว 

 

 

วนัที่สี ่ น า้ตกสโคการฟ์อส • น า้ตกเซลจาลนัดฟ์อส • Shuttle bus ชม Plane Wreck  

                    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคารทอ้งถิน่  

พาท่านน่ังรถ Shuttle Bus ไปยัง จุดถ่ายรูปซาก

เครือ่งบนิรา้ง (Plane Wreck) ทีถ่อืเป็น หนึง่ในจุดใน

โพสการด์ของไอซแ์ลนด์ ซึง่เดมิเป็นเครือ่งบนิรุ่น DC-3 

ของกองทัพสหรัฐ ทีเ่กดิขัดขอ้งจนตอ้งลงจอดฉุดเฉินที่

บรเิวณนี้(บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ยกเลกิกจิกรรม

เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านาย โดยจะยดึถงึความ

ปลอดภยัของทา่นเป็นล าดับแรก) 

**ปกตทิวัรจ์ะไมจ่ดัไปทีน่ ีเ่นือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยสงู แต่

ทางทวัรข์องเราคดิวา่ ไปท ัง้ทีต่อ้งไปใหส้ดุ!!!!** 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  Fosshótel Núpar หรอืเทยีบเทา่ 
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(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง

และขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่กไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

HILIGHT!!!  พาทา่นสู ่ถ า้น า้แข็งสกาตาเฟล (Ice Cave)  กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาด และมไีมก่ีท่ีใ่น

โลกเทา่นัน้ทีส่ามารถท ากจิกรรมนีไ้ด ้โดยทา่นจะไดส้มัผัสกบักลาเซยีอยา่งใกลช้ดิ เป็นลักษณะของการ

เดนิเขา้ไปในธารน ้าแข็งทีม่อีายกุวา่ 1,000 ปี โดยตัวถ ้าจะมลีักษณะคลา้ยครสิตัล 

(ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีบรษัิทยกเลกิกจิกรรมเนือ่งจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านาย โดยจะยดึ

ถงึความปลอดภยัของทา่นเป็นล าดับแรก) 

 

 

 

วันที่ห้า ถ ้าน ้าแข็งสกาตาเฟล • ธารน ้าแข็งกลาเซียลากูน • ไดมอนด์บีช • ธารน ้าแข็งสกาตาเฟล  

                    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

เดนิทางสู ่โจกลุซาลอน (Jökulsárlón)  

- ธารน ้าแข็งพันปี อันเป็นทีรู่จ้ักกันเป็นอย่างดวี่าเป็นทะเลสาบธารน ้าแข็งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไอซแ์ลนด ์

เป็นบรเิวณอา่วปลายทางของธารน ้าแข็งทีเ่ชือ่มสูท่ะเล เป็นดั่งทะเลสาบทีเ่กดิจากการละลายของ

ธารน ้าแข็ง ท าใหน้ ้าในลากนูแหง่นีม้คีวามใสเป็นอยา่งมาก ถา้โชคดที่านอาจะเห็นแมวน ้ามาว่ายน ้า

เลน่อกีดว้ย และเป็นอกีหนึง่ฉากของหนังสายลับระดับโลกอยา่ง 007 ภาค Die Another Day 

 

 

 

อกีฟากของกลาเซยีลากนูจะม ีไดมอนด ์บชี (Diamond Beach)  

- หาดทรายทีม่นี ้าแข็งทีใ่สแ่ตถ่กูเจยีรไนดั่งเพชรโดยธรรมชาตอิยูเ่ต็มชายหาด ใหท้่านไดเ้ก็บภาพกับ

ความแปลกตาทอนัสวยงามทีธ่รรมชาตรัิงสรรค ์
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เดนิทางสู ่สกาฟตาเฟล (Skatafell) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) หนึง่ในจุดทีท่่านสามารถเก็บ

ภาพธารน ้าแข็งไดส้ะดวกทีสุ่ดและใกลม้าก กนิพื้นทีร่าว 4,800 ตารางกโิลเมตร มักเป็นจุดคุน้ตาที่

นักทอ่งเทีย่วมกัจะถา่ยรปูคูก่บักลาเซยีกนั กอ่นพาทา่นไปยงั Dyrhólaey 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  Hotel Dyrholaey หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง

และขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่กไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร

ของโรงแรม  

พาทา่นชม หาดทรายด า (Black sand 

beach) หาดทรายทีเ่ป็นสดี าเนื่องจาก

การผุกร่อนของหนิภูเขาไฟ ถูกจัดว่าเป็น

หาดทรายด าที่สวยที่สุดแห่งนี้ของโลก

เลยทีเดียว จากตรงนี้ท่านยังสามารถ

ถ่ายรูปคู่กับหนิบะซอลท์ที่ถูกกัดเซาะจน

เป็นแทง่ รปูรา่งแปลกตา ในปี 1991 หาด

ทรายด าแหง่นีเ้คยถกูจัดใหเ้ป็นหาดทราย

ทีส่วยทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

วนัที่หก เมอืงวกิ เรยน์ิสฟายารา่ • หาดทรายดา้ • กจิกรรมขบัสโนวโ์มบลิบนธารน า้แขง็  

                     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

HILIGHT!!!  พาทา่นไปสนกุสนานกบัอกี 1 กจิกรรม

ทีห่าท าไดน้อ้ยทีใ่นโลก น่ันคอืการ ขบัสโนวโ์มบลิบน

ธารน า้แข็ง ซึง่ถอืเป็นกจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดหากมาเยอืน 

โดยทา่นจะไดน่ั้งรถบสัแบบพเิศษทีจ่ะพาทา่นไตเ่ขาขึน้ไป

บนกลาเซยี ระหว่างทางท่านจะเห็นทัศนีภาพที่สวยงาม 

ปกคลมุดว้ยหมิะขาดนวล เป็นประกาย กอ่นถงึสถานีรับรถ 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการขบัสโนว โมบลิกบัชมววิสดุ 

(ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีบรษัิทยกเลกิกจิกรรม

เนือ่งจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านาย โดยจะยดึถงึความ

ปลอดภยัของทา่นเป็นล าดับแรก) 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  Hotel Dyrholaey หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง

และขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่กไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงเรยาวคิ (Reykjavík) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงหลวงของ

ประเทศ พาทา่นทัวรร์อบเมอืงเรยาวกิ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ Fish Of the day 

 หลังจากทีไ่ดช้มธรรมชาตริอบเกาะกนัอยา่งจใุจแลว้ พาทา่นชมความงามของสถาปัตยกรรมแปลกตาใน

เมอืงหลวง โดยเริม่กันที ่โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrimskirkja) แลนดม์ารก์ส าคัญของเมอืง 

สรา้งขึน้ในปี 1945 ใชเ้วลา 38 ปีจงึแลว้เสร็จ ตัวโบสถม์คีวามสงู 73 เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมไดรั้บ

แรงบนัดาลใจมาจากน ้าตก Svartifoss  ซึง่จะมหีนิบะซอลตอ์ยูท่ัง้ 2 ขา้งของน ้าตก 

 

 

  

ไม่ไกลกันใหท้่านแวะถ่ายรูปกับประตมิากรรม เดอะซนัโว

ยาจเจอร ์(Sun Voyager) ทีผู่ส้รา้งตคีวามหมายว่าเป็น 

เรอืแห่งความฝัน โดยตัวประตมิากรรมจะเป็นลักษณะเหมอืน

เรอืไวกิง้หันหนา้ออกสูท่อ้งทะเลของไอซแ์ลนด ์

 

วนัทีเ่จด็ เมอืงเรคยาวกิ • โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา • เดอะซนัโวยาจเจอร ์• ฮารป์า คอนเสริ์ตฮอลล ์  

          (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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แวะถ่ายรูปดว้ยหนา้ ฮารป์า คอนเสริต์ ฮอลล ์(Harpa Concert Hall) ทีเ่ปิดเป็นทางการเมอืงปี 

2011 ตกแต่งดว้ยกระจกทัง้หลัง มูลค่าการสรา้งกว่า 164 ลา้นยูโร โดยฮอลล์หลักสามารถจุผูช้มได ้

สงูสดุถงึ 1,800 คน ปัจจบุนัเป็นอกีหนึง่จดุถา่ยท าภาพยนตรท์ีส่ าคัญของไอซแ์ลนด ์

 

 

 

ค า่    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

ทีพ่กั  Grand Hotel Reykjavík หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง

และขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่กไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่16) 

พาทา่นแวะชมจดุตา่งๆของเมอืง ไมว่า่จะเป็น ทะเลสาบโทนนิ (Lake Tjörnin) ทะเลสาบกลางเมอืง

ทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูเป็ดและหงส ์ใกลก้บั ศาลาวา่การกรงุเรคยาวกิ (Reykjavík City Hall) และทา่เรอื

เกา่ (Old Harbor) ทา่เรอืประมงเกา่ของเมอืง ทีปั่จจบุนัเปลีย่นเป็นทา่เรอืส าหรับพาชมปลาวาฬ และมี

ของทีร่ะลกึขายอยูม่ากมาย 

 

 

 

กอ่นใหท้า่นได ้อสิระเดนิเลน่ในเมอืงหลวงของไอซแ์ลนด ์โดยเรยาวกินัน้ แมไ่มใ่ชเ้มอืงใหญม่าก แต่

เป็นเมอืงทีท่รงเสน่หเ์ป็นอยา่งมาก ทัง้ผูค้น รา้นรวง รวมไปถงึบา้นเรอืนทีต่กแตง่อยา่งน่ารักและน่าดงึดดู

เป็นอยา่งมาก 

 

วนัทีแ่ปด ทะเลสาบโทนนิ  • จดุชมววิเพอรแ์ลน • เดนิเลน่เมอืงเรคยาวกิ • บลลูากนู 

          (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

  

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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จากนั้นพาท่านสู่ จุดชมวิวเพอร์แลน (Perlan 

View Point) อาคารแลนดม์ารก์ของเมอืงเรยาวกิ มี

ความสูง 25.7 เมตร ความพเิศษคือโดมแกว้ขนาด

ใหญ่ ลักษณะคลา้ยดาดฟ้าเรือ ท าใหส้ามารถเห็น

ทัศนียภาพของเมอืงเรคยาวกิ โดยค าว่า Perlan มา

จากค าวา่ The Pearl ทีแ่ปลวา่อา่ว 

 

 

 

 

เทีย่ง   พเิศษสดุ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเพอรแ์ลนด ์ทีม่วีวิพาโนรามา่แบบ 360 

องศา ใหท้า่นไดร้บัประสบการณ์กบัมือ้พเิศษทีท่างเราจดัใหท้า่นโดยเฉพาะ 

**กรณีทีร่า้นอาหารเต็ม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเป็นเป็นรา้น Apotek iceland แทน** 

 

 

 

พาท่านมาผ่อนคลายอริยบทแช่น ้ ารอ้นที่ บูล ลากูน 

(Blue Lagoon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

ที่หา้มพลาดดว้ยประการทัง้ปวงเมื่อมาเยือนไอซแ์ลนด ์

ทา่นจะไดผ้อ่นคลายกลา้มเนื้อทีล่า้จากการเดนิทางตลอด

หลายวัน ดว้ยแร่ธาตุอยา่งซลิกิาทีส่ง่ผลดตี่อผวิเป็นอยา่ง

มาก และท่านยังสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑบ์ ารุงผวิของ

แบรนด ์Blue Lagoon  
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ค า่    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

ทีพ่กั  Radisson Reykjavik Keflavik Airport หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง

และขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่กไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีทีม่เีทรดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ บรกิารทา่นแบบ Set Box  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิคฟวาวกิ (Keflavík International Airport) 

10.15 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตทิา่อากาศยานเฮลซงิก ิ(เพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่ง) 

โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY992 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานเคฟวาวิก  • เฮลซิงกิ • ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม • สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ • 

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ      (เช้า/ - / - ) 
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15.40 น. ถงึทา่อากาศยานเฮลซงิก ิน าทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิง ณ เมอืงเฮลซลิก ิณ หา้งสรรพสนิคา้ฟอร ัม่ 

(FORUM SHOPPING CENTER) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเฮลซงิก ิซึง่

มรีา้นคา้กวา่ 120 รา้น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก 

 

 

 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบนินานาชาตเิฮลซงิก ิเพื่อท าการเช็คอนิ และท าคืน

ภาษี (TAX REFUND) 

 

 

 

00.45 น. เดนิทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิฟินแอร ์

เทีย่วบนิที ่AY143 

17.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความ

เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานที่

ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอน

เฟิรม์กอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

วนัที่สบิ ทา่อากาศยานเฮลซลิก ิ • ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

มหศัจรรย.์..GRAND ICELAND สายการบนิฟินแอร ์(AY) 10 วนั 7 คนื 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

17 - 26 พ.ย. 65 25+1 149,999 149,999 148,999 15,900 

8 – 17 ธ.ค. 65 25+1 149,999 149,999 148,999 15,900 

19 – 28 ม.ค. 66 25+1 145,999 145,999 144,999 15,900 

9 – 18 ก.พ. 66 25+1 145,999 145,999 144,999 15,900 

9 – 18 ม.ีค. 66 25+1 139,999 139,999 138,999 15,900 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาทวัร ์

***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
120,000-150,000 

กรณีมตีั๋วแลว้ หักออกจากราคาทวัร ์ 30,000 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัรค์นไทย*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรงุเทพฯ-เฮลซงิก-ิเคฟวาวกิ-เฮลซงิก-ิ

กรงุเทพฯ) 

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 10 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละบางคนืตอ้งพกัเดยีว ทา่น

จะตอ้งช าระสว่นตา่งน ัน้เอง) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 25 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.

ตอ่ 1 ใบ (ทัง้นีห้ากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดทีเ่ป็น

ประกาศจากสายบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 
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 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานทตูฯจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม 

**กรณีมวีซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท** 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 คา่ประกนัสขุภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งทอ่งเทีย่ว(เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวและปัญหาสขุภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ใชจ้า่ยทีไ่มร่ะบอุยูใ่นหมวดอตัราคา่บรกิารนีร้วม 

**ทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ

ขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กับเตยีงพับ

เสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย โดยทา่นจะตอ้งช าระสว่นตา่งของหอ้งพกัเดีย่วดว้ยตวัทา่นเอง 

 การวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกัน อาจท าใหห้อ้งพักแบบเดี่ยวSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการ

เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรุงในชว่งฤดูหนาว หากวันเดนิทางตรงกับวัน

เหล่านี้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาทีแ่น่นอนกอ่น

เดนิทาง 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 51,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกว่า 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล

กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท 

ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด

หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่น การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดังตอ่ไปนี ้

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่นืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่าน

หรอืไมผ่า่นการพจิารณา  

 ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้ง

ถูกหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม ่ออกตั๋ว

ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัด

จ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบริษัทฯ เริ่มตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท 
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จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ 

ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯจะท าการยืน่วซีา่ของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทาง

สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การ

ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซีา่

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง 

ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวร์เป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 

ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแต่เพยีงตัวกลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ท่าน ทาง

บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการวันอาทติย ์ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวันดังกลา่ว 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรณุากรอกขอ้มลูส าคัญส าหรับกรอกวซีา่ออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 
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ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด 

 

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 

 


