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Code: IH14-ISL-108AY-Apr-109159-A221121 

 

10 วนั 8 คนื ไอซแ์ลนด ์

ไอซแ์ลนด ์แดนมหศัจรรยข์องพลงัธรรมชาต ิ

 

 

11-20 เมษายน 2566 / 25 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2566 

 เร ิม่ตน้…. 159,900 บาท  

เรคยาวกิ – บอรก์าเนส – โทรลวอลค์ - ภเูขาเคริก์จเูฟล  - โกลเดน้เซอรเ์คลิ - ซงิเควลลรี ์– น า้ตกกลฟูอสส ์

น า้พุรอ้นเกยซ์รี ์ - ปากปลอ่งภเูขาไฟ เคอรร์ดิ –เซลลจ์าลนัฟอสส ์- สโกการฟ์อสส ์– หาดทรายด า 

 ขบัสโนวโ์มบลิธารน า้แข็งมริด์าลสโจกลุ  - ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ- ขีม่า้ชมทุง่ลาวา – แชน่ า้แรบ่ลลูากนู – เรค

ยาวกิ 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร – เฮลซงิก ิ– เรคยาวคิ  

 

04.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ N  ประตทูางเขา้ที ่7 

 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินน ์แอร ์(AY) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

07.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY144 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.20 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารเชา้ และ อาหารกลางวัน ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

15.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิน าทา่นผา่นพธิกีารทางศลุกากร  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sokos Hotel Vannta **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง  เฮลซงิก ิ– เคฟลาวคิ  –  บอรก์าเนส – ฮซูาเฟล– ภเูขาเคริก์จเูฟล – สตกิกชิโฮมอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฮลซงิก ิ 

07.45 น. ออกเดนิสูส่นามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY991 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.20 ชม.) 

08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบอรก์าเนส (Borgarnes) (ระยะทาง 117 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) 

เมอืงทางฝ่ังตะวันตกของไอซแ์ลนด ์  

 

น าท่านเดนิทางสู ่Fossatún Country Hotel สัมผัสกับการเดนิส ารวจเสน้ทางของ โทรลล ์(Troll) สัตว์

ประหลาดในเทพนยิายของยโุรปเหนือ รูปร่างคลา้ยคนแต่ตัวใหญ่กว่ามาก อาศัยอยู่ในถ ้า ว่ากันว่า ถา้ถูก

แสงแดดจะกลายเป็นหนิ   

- ซึง่เดมิ เมือ่เจา้บา้นใน Fossatún มาถงึ Fossatún เป็นครัง้แรก เขาพบกอ้นหนิทีม่รีูปร่างเหมอืนหนา้

โทรลลข์า้งน ้าตก Troll สิง่นีเ้ป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ขาเขยีนเรือ่งราวพืน้บา้นเกีย่วกับโทรลล ์หนังสอืของ

เขาไดรั้บการตอบรับอยา่งดแีละประสบความส าเร็จในไอซแ์ลนด ์ 

 

ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ Troll Walk ทางเดนิเชือ่มตอ่กบัหนังสอื The Troll walk เป็นการเดนิระยะสัน้ 

ๆ เพือ่ชมน ้าตก The Troll และทวิทัศน์และภมูหิลังของเรือ่งราวของ The Last Troll และคุณจะไดเ้รยีนรู ้

เกีย่วกบัโทรลลร์ะหว่างทาง  นอกจากนี้ คุณยังเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพอันงดงามของพืน้ทีบ่อรก์ารฟ์ยอร์

ดรู ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านชม น ้าตกเฮนิฟอซซา่ (Hruanfossar Waterfall) (ระยะทาง 36 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 

นาท)ี ซึง่ในภาษาไอซแ์ลนดกิ Hruan แปลว่า ลาวา เนื่องจากเป็นน ้าตกทีไ่หลลงมาจากล าธารความยาว

กว่า 900 เมตรซึง่พาดอยูบ่นทุ่งลาวาทีป่ระทุขึน้มาจากภเูขาไฟใตพ้ภิพซึง่อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งแลงโจกลุกลา

เซยีร ์(Lungjokull Glacier) และในฤดูทีห่นาวจัด น ้าตกแห่งนี้จะแข็งเป็นน ้าแข็ง มคีวามสวยงามเป็นอยา่ง

มาก 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนุดารฟ์จอรด์รู ์(ระยะทาง 155 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชม.)  

- เป็นเมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิีส่ามารถดงึดดู นักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก

จากทัง้ในไอซแ์ลนดแ์ละตา่งประเทศ โดยนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนจะมโีอกาสไดเ้พลดิเพลนิไปกับความ

งามของธรรมชาต ิอนัแสนเงยีบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝ่ังตะวันตกของอา่วแคบๆในเขตเมอืงกรนุดารฟ์

จอรด์รู ์ 

 

ไมพ่ลาดไปชมความงดงามของภเูขาเคริก์จเูฟล (Kirkjufell) ภเูขาทีม่คีวามสงูประมาณ 463 เมตร เป็นภเูขา

ทีม่ทีรงสวยงามและไดรั้บความนยิมมากในหมูนั่กไตเ่ขา ใกล ้ๆ ภเูขายงัมนี ้าตกขนาดเล็กๆทีส่วยงามมากแห่ง

หนึง่อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  
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สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก เดนิทางสูเ่มอืง Stykkishólmur (ระยะทาง 39 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 35 นาท)ี 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Fosshótel Stykkishólmur **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม สตกิกชิโฮมอร ์- เรคยาวกิ  –  โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา –  The Sun Voyager - ฮอฟด ิเฮา้ส ์- ฮาร์

ปา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเรคยาวกิ (ระยะทาง 172 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30  ชม.)  

 

 น าทา่นเทีย่วชมกรงุเรคยาวกิ เมอืงหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์ทีไ่ดช้ ือ่วา่ อา่วแหง่ควัน เมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่

ใกลก้บัขัว้โลกเหนอืมากทีส่ดุ  

 

 เทีย่วชม โบสถฮ์ัลลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) อาคารทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในเมอืงเรคยาวกิ ดว้ยความสูง 

74.5 เมตรท าใหท้ีน่ี่ถอืเป็นโครงสรา้งทีส่งูทีส่ดุในประเทศ โบสถน์กิายลูเธอรันแห่งนี้ไดถู้กแต่งตัง้ขึน้ในปี 

1986  

- โบสถ์ตัง้ชือ่ตามนักกวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์ ที่ช ือ่ว่า ฮัลล์กรีมมูร์ เพทเทอร์สัน (Hallgrímur 

Pétursson) และถ่ายรูปประตมิากรรม The Sun Voyager การเดนิทางของพระอาทติย ์ รูปปั้นทีม่ี

ชือ่เสยีงทีสุ่ดของเมอืงเรคยาวกิ อนุสรณ์การฉลองการครบรอบ 200 ปีของเมอืงเรคยาวกิอย่างเป็น

ทางการ 

https://guidetoiceland.is/th/travel-iceland/drive/hallgrimskirkja
https://guidetoiceland.is/th/travel-iceland/drive/hallgrimskirkja
https://en.wikipedia.org/wiki/Hallgr%C3%ADmur_P%C3%A9tursson
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืชมวาฬ กจิกรรมอนัเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วในการดวูาฬแบบธรรมชาตโิดยน่ังเรอืกู๊ดโบ๊ต 

หรอืเรอืไมซ้ ึง่ออกแบบใหโ้ตค้ลืน่ลมไดอ้ยา่งนิม่นวล  

- วาฬทีอ่าศัยอยูใ่นน่านน ้าแถบนี้จะม ี3 สายพันธุด์ว้ยกัน คอื วาฬมงิค ์หรอื ในส าเนียงภาษาไอซแ์ลนด ์

เรยีกว่า มงิค ี(Minke) , วาฬหลังค่อม (Humpback) และวาฬเพชฌฆาต (Killer Whale) การล่องเรอื

ชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง (บนเรอืมชีดุกันหนาวบรกิาร) (บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีบ่รษัิทฯ 

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

สถานทีท่ีป่ระธานาธบิดเีรยแ์กน (Reagan) และเลขากอรบ์าชอฟ (Gorbachev) ไดพ้บกนัเพือ่หารอืเรือ่งการ

ป้องกนัขปีนาวธุระหวา่งประเทศระหวา่งชว่งสงครามเย็น  

 

 จากนัน้เทีย่วชม ฮารป์า (Harpa) ศนูยก์ารประชมุ และแสดงคอนเสริต์ของไอซแ์ลนด ์อาคารทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ

ในเมอืงหลวง ดว้ยความส าเร็จของสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่กับซุม้กระจกทีป่ระกอบเป็นหนา้ต่างในรูปทรงที่

แตกตา่งกนัทัง้หมด ทีน่ีถ่กูออกแบบมาใหม้ลีักษณะคลา้ยกบัพืน้ทีห่นิบะซอลตต์ามธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Grand Hotel Reykjavík**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_Summit
https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_Summit
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วนัทีส่ ี ่ เรคยาวกิ - วงกลมทองค า – อทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์- น า้ตกกลูฟอสส ์- เกยซ์รี ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางเทีย่วชมเสน้ทาง วงกลมทองค า หรอื (Golden Circle) สมัผัสความมหัศจรรยเ์หนอืธรรมชาติ

ของไอซแ์ลนด ์ทัศนยีภาพของทุง่หญา้สลับกบัทุง่ลาวา ฝงูสตัวน์านาชนดิทัง้ แกะ วัว มา้ ทีเ่ลีย้งและหากนิ

ตามธรรมชาต ิ 

 

น าทา่นเทีย่วชม อทุยานแห่งชาตซิงิเควลลริ ์(Thingvellir National Park) ซึง่ไดรั้บการรับรองจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ 

- สถานที่ที่น่ามหัศจรรย์ทัง้ทางดา้นประวัตศิาสตร์และวถิีชวีติ ตัง้อยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับ

ทะเลสาบ Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ใกลก้ับคาบสมทุร

เรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกลิล ์ Hengill  เป็นจุดก าเนดิทางประวัตศิาสตรแ์ละทาง

ธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดที่มรีอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมืน่กโิลเมตร สถานทีแ่ห่งนี้ยังมี

ความส าคัญในฐานะทีเ่คยเป็นสภาแหง่แรกของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยรัฐสภาไดก้อ่ตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 930 

และตอ่เนือ่งมาจนถงึปี ค.ศ. 1789  

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ กลูฟอสส ์(Gullfoss) ชมความงามของ น ้าตกกลูฟอสส ์สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่ง

ไอซแ์ลนด ์  น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีง และงดงามทีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนด ์ 

- เป็น 1 ใน 3 สถานทีใ่นเสน้ทาง วงแหวนทองค า สถานทีท่ีผู่ม้าเยอืนไอซแ์ลนดไ์มค่วรพลาด  ชือ่น ้าตก 

Gullfoss ในภาษาไอซแ์ลนด ์หมายถงึ น ้าตกทองค า เป็นหนึง่ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลก
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ทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็ง Langjökull ซึง่เป็นธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์และลดระดับลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งในระดับความสงูถงึ 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 ้าพุรอ้นทีน่ี่พวยพุ่งขึน้สงูกว่า 180 ฟตุ ทุกๆ 7 – 10 นาท ีพลังงานทีอ่ยูใ่ตห้นิเปลอืกโลก ขับเคลือ่น

ออกมาเป็นน ้าพรุอ้น ชว่ยใหอ้ากาศอบอุน่เย็นสบาย และรัฐบาลไดน้ าประโยชน์จากแหล่งความรอ้นทาง

ธรรมชาตนิีม้าเป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชท้ั่วประเทศ  

- จุดน ้าพุรอ้นทีพ่วยพุ่ง และเป็นพระเอกในปัจจุบัน ชือ่ว่า สโทรคูร ์(Strokkur) ทีม่ักจะเกดิการปะทุทุกๆ 

10 นาทหีรอืมากกวา่นัน้ อกีทัง้ยงัมนี ้าพุง่สงูขึน้ไปในอากาศ ตัง้แต ่20 – 40 ม.  

 

 จากนัน้น าทา่นชมปากปลอ่งภเูขาไฟเคอรร์ดิ (Kerid Crater) ปล่องภเูขาไฟทีอ่ายนุอ้ยทีส่ดุแต่ไดรั้บการยก

ยอ่งวา่เป็นหลมุอกุกาบาตทีเ่ห็นไดช้ดัเจนและสวยงามทีม่ทีะเลสาบอยูต่รงกลาง  

- กอ่ตัวขึน้จากการปะทุเมือ่ 3,000 ปีมาแลว้ สแีดงสดใสบรเิวณปากปล่องภเูขาไฟทีม่เีนนิวงกลมสงูชัน

คลา้ยอัฒจันทรโ์บราณ หนิสแีดงเขม้ตัดกับสภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะน ้าทะเลสอีะควา

มารนีหรอืสฟ้ีาครามทีส่ดใส  

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซลฟอสส ์(Selfoss) (ระยะทางประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 

นาท)ี 

 

http://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/strokkur
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Selfoss Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เซลฟอส - เซลลจ์าลนัฟอสส ์ - สโกการฟ์อสส ์– หาดทรายด า - วกิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามเสน้ทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซแ์ลนด ์ 

- มีชือ่เสียงในเรื่องของการคน้พบพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานที่ถูกน ามาใชท้ดแทน

เชือ้เพลงิท าใหป้ระเทศแหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ นอกจากนีพ้ลังงานดังกล่าวยังถูก

น ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอกีดว้ย  

- ทัศนยีภาพสองขา้งแตง่แตม้ไปดว้ยฟารม์ปศสุตัวข์องชาวนาและฉากหลังเป็นภเูขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่

มคีวามสงูถงึ 1,491 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเลและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ผ่านการระเบดิมาแลว้ถงึ 

18 ครัง้และครัง้ลา่สดุในปี 2000  

 

น าท่านชม น ้าตกเซลยาลันสฟ์อสส ์(Seljalansfoss Waterfalls) (ระยะทางประมาณ 70 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.) น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงของไอซแ์ลนดแ์ละถูกขนานนามว่าเป็นน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ของไอซแ์ลนด ์ซึง่บรเิวณดา้นหลังมา่นน ้าตกสามารถเดนิลอดไปหลังมา่นน ้าตกได ้ 



Page 10 of 22 

 

 

 

- น ้าตกแหง่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแมน่ ้าเซลยา่ลันดซ์า่ (Seljalandsá) โดยแมน่ ้าสายนี้มตีน้ก าเนดิอยูใ่ตธ้าร

น ้าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคตุล ์(Eyjafjallajökull Glacier) ซึง่ภเูขาไฟใตธ้ารน ้าแข็งแหง่นีไ้ดป้ะทขุึน้ในปี 

ค.ศ. 2010 และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายสนามบนิทั่วยโุรปมาแลว้  

 

จากนัน้น าทา่นแวะชม น ้าตกสโกกา้ฟอสส ์(Skogarfoss Waterfalls) ) (ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ีความสงู 62 เมตร  

- ประทับใจกบัความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิซึง่แผ่กระจายมาจากหนา้ผาสงู แรงกระแทกของ

ปลายสายน ้าเกดิเป็นละอองฟุ้ งไปทั่วบรเิวณ ท าใหห้ญา้ตระกลูมอสและเฟิรน์เตบิโตปกคลุมหนิทีเ่รยีง

รายรมิล าธารเบือ้งล่างอย่างสวยงาม โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหวเป็นทัศนียภาพที่

สวยงามและน่าประทับใจกบัผูท้ีม่าเยอืนไอซแ์ลนด ์ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูธ่ารน ้าแข็งทีย่ ิง่ใหญท่ีช่ ือ่วา่ มริด์าลสโจกลุ (Mýrdalsjökull) สมัผัสประสบการณ์ครัง้หนึง่ใน

ชวีติ ทีจ่ะท าใหอ้ดรนีาลนีของคณุพลกุพลา่นดว้ยการขบัรถเลือ่นน ้าแข็ง  

- น่ังรถจิ๊ ปสู่ทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่ใหท้่านไดข้ับรถสโนว์โมบลิตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งมริ์ดาลสโจกุล 

(Mýrdalsjökull) โดยสโนวโ์มบลิ 2 ท่านต่อ 1 คัน บนดนิแดนแห่งขัว้โลกเหนือทีอ่ยูส่งูทีส่ดุของโลก 

ซึง่มคีวามกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ พืน้ทีก่ว่า 600 ตารางกโิลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็ง

กวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด  1 ชัว่โมง (ทัวรม์บีรกิารชดุกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, ถงุมอื, รองเทา้บูท๊)  
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น าทา่นแวะชม หาดทรายสดี า (Reynisfjara Black Sand Beach) ชายหาดสดี า สถานทีท่่องเทีย่วสดุน่าทึง่

ของประเทศ ไอซแ์ลนด ์ บนชายหาดเต็มไปดว้ยตะกอนเม็ดทรายสดี าและใกล ้ๆ กับหาดทรายด านี้ มแีท่ง

หนิบะซอลตท์รงกระบอกหกเหลีย่มเรยีงซอ้นกันเป็นชัน้ๆอยูด่ว้ย นับเป็นหนึง่ในชายหาดทีแ่ปลกตาและมี

ความสวยงามทีห่นึง่บนโลก 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Dyrholaey Hotel *** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก วกิ – โจกลุซาลอน - ลอ่งเรอืยาง - ไดมอนดบ์ชี - วกิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่โจกลุซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง (ระยะทางประมาณ 193 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชม.)   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นถา่ยภาพกบั โจกลุซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนด ์ 

- เกดิจากการละลายของธารน ้าแข็งมากขึน้ๆ ในทกุๆ ปี ปัจจุบันมพีืน้ทีก่วา้งถงึ  18 ตารางกโิลเมตร โดย

มคีวามลกึของน ้าในทะเลสาบถงึ 200 เมตร  

- ตืน่ตาตืน่ใจกับไอซเ์บริก์ หรอื ภเูขาน ้าแข็งกอ้นโตๆ เรยีงรายโผล่พน้พืน้น ้าของทะเลสาบ ยามกระทบ

แสงแดดกอ่ใหเ้กดิสสีนัสวยงาม น่าประทับใจยิง่ นับไดว้า่เป็นภาพธรรมชาตทิีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ในโลก  

- น าทา่นชมและถา่ยรปูภเูขาน ้าแข็งในระยะใกล ้ 

 

น าทา่นลอ่ง เรอืยาง (RIB) บนธารน ้าแข็ง Fjallsárlón Glacier Lagoon  

- คณุจะไดล้อ่งเรอืท่ามกลางภเูขาน ้าแข็งขนาดใหญ่พรอ้มไกดม์อือาชพี เรอืทีม่คีวามคล่องตัวสงูเพือ่ให ้

คณุเขา้ใกลภ้เูขาน ้าแข็งได ้สามารถสมัผัสประสบการณ์ทีเ่ป็นสว่นตัวและใกลช้ดิยิง่ขึน้  

- เริม่ตน้การผจญภยับนผนืน ้า ไกดจ์ะแลน่เรอืขา้มทะเลสาบ โดยคดเคีย้วไปมาระหว่างภเูขาน ้าแข็งขนาด

ยกัษ์ทีแ่ตกออกจากธารน ้าแข็งในบรเิวณใกลเ้คยีง พวกเขาจะอธบิายสแีละประวัตขิองภเูขาน ้าแข็งและ

ธารน ้าแข็ง และเคลือ่นแพเพือ่ใหค้ณุสามารถถา่ยภาพอนัน่าอศัจรรยข์องความมหัศจรรยท์ีเ่ยอืกแข็งนีไ้ด ้

ดืม่ด ่ากบัธรรมชาตขิองไอซแ์ลนดด์ว้ยการลอ่งเรอืในทะเลสาบธารน ้าแข็งอนัเงยีบสงบ   
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น าท่านถ่ายรูปที่ ไดมอนดบ์ชี  (Diamond Beach) ชายหาดทรายด าที่ช ือ่ว่า เปรยีดาร์แมรค์ูรซ์านดูร ์

(Breiðamerkursandur)  

- หาดทรายด าทีท่อดยาวนี ้มกัจะถกูปกคลมุดว้ยน ้าแข็งทีโ่ปรง่แสง เหมอืนเป็นประตมิากรรมน ้าแข็งขนาด

เล็กทีเ่ปลง่ประกายภายใตแ้สงอาทติย ์มองดเูหมอืนเพชรทีส่อ่งประกาย   

- โดยน าแข็งทีอ่ยูบ่รเิวณหาดนี้ เป็นน ้าแข็งทีไ่หลออกมาจาก ภเูขาน ้าแข็งทีแ่ตกและไหลลงสู ่โจกลุซา

ลอน (Jökulsárlón) ละลายอยา่งชา้ๆ และถกูพัดออกไปในทะเล ทีก่อ้นน ้าแข็งเหลา่นีจ้ะถกูซดัโดยคลืน่

ของมหาสมทุรแอตแลนตกิเหนอื กอ่นทีจ่ะถกูซดัขึน้ไปบนหาด นีเ่ป็นเหตผุลทีเ่ปรยีดารแ์มรค์รูซ์านดรูไ์ด ้

ถกูเรยีกอกีชือ่วา่ ไดมอนดบ์ชี  

- เพลดิเพลนิกบัการถา่ยภาพ และอิม่เอมกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิ
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ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นวกิ (Vik) (ระยะทาง 192 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชม.) 

หมูบ่า้นเล็กๆทางตอนใตส้ดุของไอซแ์ลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Dyrholaey Hotel *** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด วกิ – ออลฟุส – ขีม่า้ชมทุง่ลาวา -  เพอรล์นั - เรคยาวกิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออลฟสุ (Ölfus) (ระยะทาง 157 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงทีข่ ึน้ชือ่

เรือ่งผลไมเ้รอืนกระจกและทัวร์ขีม่า้ Ölfus มภีูมปิระเทศทีส่วยงามหลากหลายรูปแบบดว้ยหาดทรายสดี า 

หนา้ผา การกอ่ตัวของลาวา ถ ้า พืน้ทีค่วามรอ้นใตพ้ภิพ และน ้าพรุอ้นทีส่ดใส   

 

น าทา่น ขีม่า้ชมทุง่ลาวา (Horseback Riding)  

- ชมบรรยากาศชนบทของไอซแ์ลนด์บนหลังมา้ไอซแ์ลนดกิพันธุ์แท ้หนึ่งในสายพันธุ์ที่มีสายเลือด

บรสิทุธิท์ีส่ดุในโลก เพราะไมม่กีารผสมขา้มสายพันธจ์ากทีอ่ืน่ เปิดประสบการณ์ใกลช้ดิกบัธรรมชาตขิอง

ไอซแ์ลนดอ์ย่างแทจ้รงิ  สัมผัสกับความสง่างามของมา้ไอซแลนด ์พรอ้มทัง้ชืน่ชมธรรมชาตอิันงดงาม

ในฤดรูอ้นเพลดิเพลนิไปกับวันทีส่ดใสและหญา้สเีขยีว และในฤดูหนาวสามารถชืน่ชมกับบรรยากาศทุ่ง

หมิะสขีาวทีป่กคลมุภมูทิัศนท์ีส่วยงาม (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เรคยาวกิ (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นชม เพอรล์ัน (Perlan) หรอื The Pearl เป็นสถานทีท่ีม่เีอกลักษณ์โดดเดน่ไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้น

แขกเมอืงโดยสถาปนกิชือ่ดัง องิก ิมนูดรู ์เป็นผูอ้อกแบบ  

- อาคารรปูทรงคลา้ยลูกโลกครึง่วงตัง้อยูบ่นฐานทีค่ลา้ยถังน ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกล แบง่เป็นสว่นต่างๆ 

เชน่ รา้นอาหาร, รา้นไอศกรมี,พพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรไ์วกิง้, สวนน ้า และรา้นขายของทีร่ะลกึ  

 

 จากนัน้น าทา่น เดนิเลน่ชมเมอืง และชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึบรเิวณ ถนนคนเดนิ Laugavegur  ที่

มชี ือ่เสยีง และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งรวมรา้นคา้ อุปกรณ์กันหนาว ของทีร่ะลกึต่างๆ 

มากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Reykjavík Natura - Berjaya Iceland Hotels **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด เรคยาวกิ – บลลูากนู - เคฟลาวคิ - เฮลซงิก ิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนิดาวกิ สู ่บลลูากนู (Blue Lagoon) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา สถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่

สขุภาพระดับโลกและโดง่ดงัทีส่ดุของประเทศไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วกวา่ 95% ตา่งไมพ่ลาดกบัการมา

เยอืนสถานทีแ่หง่นี ้ 

- อสิระใหท้า่นแชน่ ้าแรธ่รรมชาตผิอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพือ่การพักผอ่นตามอธัยาศัย (มี

บรกิารผา้ขนหนูใหท้า่น กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้าและหมวกคลมุผมไปดว้ยส าหรับการแชน่ ้าแรใ่นบลลูากนู 

***  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นสูส่นามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) 

17.50  น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยเทีย่วบนิ AY994 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.25 ชัว่โมง) 

00.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sokos Hotel Vannta **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ เฮลซงิก ิ– โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ – มหาวหิารเฮลซงิก ิ- เซเนท สแควร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นชมเมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) เมอืงหลวงของฟินแลนด ์ 

 

 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารอสุเปนสกี้ (Uspenski Church) เป็นมหาวหิารของศาสนาครสิตน์กิาย

ออรธ์อดอกซ ์รัสเซยีทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปตะวันตก สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868  

 

 น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ" (Temppeliaukio Church) หรอืทีรู่จ้ักกันในนาม "โบสถห์นิ" (Rock 

Church) หรอือกีชือ่หนึง่คอื "โบสถแ์ห่งความรัก" ถูกสรา้งขึน้เมือ่วันที ่14 กมุภาพันธ ์2511 แลว้เสร็จวันที ่

14 กมุภาพันธข์องปีถัดไป  
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 น าท่านชม อนุสาวรยีซ์เิบลอิสุ (Sibelius Monument) อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ตัง้อยูใ่น Sibelius Park ถูกสรา้งขึน้

เพือ่สดดุใีหแ้กนั่กประพันธเ์พลงคลาสสกิชือ่ดังของโลกชาวฟินแลนดน์ามว่า Jean Sibelius (1865-1957) 

ผูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี เพลงปลกุใจชาวฟินนใ์หล้กุขึน้มาเรยีกรอ้งเอกราชจากรัสเซยี เป็นอนุสาวรยีท์ี ่ 

  

 น าทา่นถา่ยรปูมหาวหิารเฮลซงิก ิ(Helsinki Cathedral) ซึง่ในอดตีเรยีกวา่โบสถน์โิคลัส เป็นมหาวหิารสขีาว

บรสิทุธิส์วยงาม ตัง้เด่นตระหง่านอยูจ่นเรยีกว่าเป็นจุดแลนดม์ารก์ของเฮลซงิกกิ็ว่าไดซ้ ึง่จะมนัีกท่องเทีย่ว

นยิมมาถา่ยรปูกนัอยา่งเป็นจ านวนมาก  

  

 น าท่านเทีย่วชม เซเนท สแควร ์(Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมอืงทีใ่ชจั้ดกจิกรรมใหญ่ๆ และเป็น

ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซงิกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจา้อเล็กซานเดอร์ ที ่

2 ประดษิฐานอยูอ่ยา่งโดดเดน่เป็นสงา่ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิก ิ

13.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร (บนิตรง) โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY141 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

11.40 ชม.)  สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเทพฯ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ  

 

05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคา 159,900 บาท : 11-20 เม.ย. 66 / 25 เม.ย – 4 พ.ค. 66  

 

อตัราคา่บรกิาร   11-20 เม.ย. 66 / 25 เม.ย – 4 พ.ค. 66 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พัก 2 

ทา่นตอ่หอ้ง หรอืพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

159,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 16,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 149,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(AY) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

100,000 – 150,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื (BKK-HEL-KEF-HEL-BKK) 40,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับและทีม่ี

เอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่4/11/2022) ** 

 

 



Page 18 of 22 

 

 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

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

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ AY (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

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

ช าระเงนิหรอืการนัตกีบัทางโรงแรมแลว้ และทา่นยกเลกิเดนิทางในภายหลงั คา่ใชจ้า่ยของโรงแรมทีเ่กดิข ึน้

จ าเป็นตอ้งหกัจากมดัจ า โดยทางบรษิทัฯ จะแสดงหลกัฐานการช าระเงนิหรอื การถกูหกั Penalty จากทาง

โรงแรม เพือ่แสดงคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 แตห่ากทา่นหาคนเดนิทางแทนได ้จะไมม่คีา่ใชจ้า่ยสว่นนี ้
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กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
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ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

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

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

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 ์
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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.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ 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 

 


