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Aurora Hunting 

Iceland - Faroe Islands - Denmark 14 Days  

 

                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคารวมทปิหวัหนา้ทวัร ์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถแลว้ไมต่อ้งจา่ยเพิม่*** 

 ชมภเูขาเคริก์จเูฟล ภเูขาทรงหมวกสญัลกัษณ์ของไอซแ์ลนดแ์บบพาโนรามา 

 สนกุสนานไปกบักจิกรรมการลา่แสงเหนอื ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตแิสนสวยสดุมหศัจรรย ์

 ชมน า้ตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS  

 ชมชายหาดสดี าทีห่มูบ่า้นวกิ หนงึในชายหาดทีส่วยทีส่ดุในโลก  

 ถา่ยรปูกบัแทง่หนิบะซอลต ์สดุมหศัจรรย ์

 ชมภายในถ า้น า้แข็ง ความประตมิากรรมทางธรรมชาตทิีส่วยแปลกตา 

 ชมอทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์อทุยานชาตไิดร้บัการขึน้เบยีนมรดกโลก 

 ชมกเีซอร ์น า้พุรอ้นธรรมชาต ิทีพ่วยพุง่ข ึน้สงูกวา่ 180 ฟุต ทกุๆ 7 – 10 นาท ี

 ชมทะลสาบธารน า้แข็ง JOKULSARLON 

 ตืน่เตน้ไปกบัการขบั SNOW MOBILE ตะลยุหมิะทุง่น า้แข็งแลงโจกลุ 

 ชมชายหาด DIAMOND BEACH 

 ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ กจิกรรมอนัเป็นทีน่ยิมของนกัทอ่งเทีย่วในการดปูลาวาฬแบบธรรมชาต ิ
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 ผอ่นคลายไปกบัการ แชบ่อ่น า้แร ่BLUE LAGOON บอ่น า้แรส่สีวยชือ่ดงัของโลก 

 เทีย่วชมหมูเ่กาะแฟโรถา่ยรปูน า้ตกมลูาฟอสเซอร ์เป็นน า้ตกทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเกาะ 

 ทวัรร์อบเกาะแฟโร Golden Circle ชมหมูบ่า้น SAKSUN, TJORNUVIK  และ GJOGV หมูบ่า้นทีส่วย

ทีส่ดุบนหมูเ่กาะแฟโร ชมบา้นหลงัคาหญา้ เอกลกัษณ์ของเกาะแฟโร 

 เดนิเลน่ถา่ยรปูในเมอืงทอรส์เฮาน ์ชมบรเิวณทา่เรอืสสีนัสดใส 

 เพลดิเพลนิไปกบัการเดนิเลน่ชมเมอืง โคเปนเฮเกน้ และ ชอ้ปป้ิงทีถ่นนสตรอยก ์และ นฮูาวน ์

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว 2 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับในการตรวจเอกสารและสมัภาระในการ

เดนิทาง 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน – ไอซแ์ลนด ์

 

00.50 น.  “เหริฟ้าสูส่นามบนิโคเปนเฮเกน้" ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG950 (ใช ้

เวลาบนิ 12.10 ชม/รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ)  

06.35 น. เดนิทางถงึกรงุโคเปนเฮเกน หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับสมัภาระและการตรวจของ

ศลุกากรแลว้  น าทา่นพกัผอ่นและรบัประทานอาหารเชา้ในเลา้จนภ์ายในสนามบนิ 

 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ 

วนัทีส่อง 

กรงุเทพ-โคเปนเฮเกน 
BKK-

CPH 
TG 950 0050  -  0635 

โคเปนเฮเกน–เรคยาวกิ 
CPH-

KEF 
FI 205 1305  -  1530 

วนัทีส่บิ เรคยาวกิ - แฟโร KEF-FAE RC 402 0900  -  1125 

วนัทีส่บิสอง แฟโร - โคเปนเฮเกน 
FAE-

CPH 
RC 456 1430  -  1735 

วนัทีส่บิสาม โคเปนเฮเกน-กรงุเทพ 
CPH-

BKK 
TG 951    1350  -  0620+1 

ก าหนดการเดนิทาง 

22 มนีาคม – 04 เมษายน  2566 299,900.- 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในสนามบนิ  

 

13.05 น. ออกเดนิสูส่นามบนิเคฟลาวคิ กรงุเรคยาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์

เทีย่วบนิ FI205 

15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  หรอื โรงแรมทีพ่กั 

หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก FOSSHOTEL REYKJAVIK หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ไอซแ์ลนด ์– บอ่น า้พุรอ้นเดลดารต์งุกเูวอร ์- น า้ตกเฮนิฟอซซา่ - ภเูขาเคริก์จเูฟล  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบอรก์าเนส (Borgarnes) (เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทางฝ่ังตะวันตก

ของไอซแ์ลนด ์น าทา่นแวะชมน า้พุรอ้นเดลดาทงุกเูวล (Deildartunguhver Hot Spring) บอ่

น ้าพรุอ้นใหญท่ีส่ดุในไอซแ์ลนด ์อณุหภมูนิ ้าสงูสดุ 97 องศาเซลเซยีส และเป็นบอ่น ้าพรุอ้นทีม่นี ้าไหล

เร็วทีส่ดุในยโุรป  

 

 น าท่านชม น า้ตกเฮนิฟอซซ่า (Hruanfossar Waterfall) ซึง่ในภาษาไอซแ์ลนดกิ Hruan แปลว่า 

ลาวา เนื่องจากเป็นน ้าตกทีไ่หลลงมาจากล าธารความยาวกว่า 900 เมตรซึง่พาดอยูบ่นทุ่งลาวาทีป่ระทุ

ขึน้มาจากภเูขาไฟใตพ้ภิพซึง่อยูใ่ตธ้ารน า้แข็งแลงโจกลุกลาเซยีร ์(Lungjokull Glacier)  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนุดารฟ์จอรด์รู(์Grundarfjordur) เป็นเมอืงทีนั่กท่องเทีย่วจ านวน

มากจากทัง้ในไอซแ์ลนดแ์ละตา่งประเทศ มาเยอืนและเพลดิเพลนิไปกบัความงามของธรรมชาต ิอนัแสน
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เงยีบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝ่ังตะวันตกของอา่วแคบๆในเขตเมืองกรุนดารฟ์จอรด์ูร ์ชมความงดงาม

ของภูเขาเคริก์จูเฟล (Kirkjufell) ภเูขาทีม่คีวามสงูประมาณ 463 เมตร เป็นภเูขาทีม่ทีรงสวยงาม

และไดรั้บความนยิมมากในหมูนั่กไตเ่ขา ใกล ้ๆ ภเูขายงัมนี ้าตกขนาดเล็กๆทีส่วยงามมากแห่งหนึง่อกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 

        หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  บลอนดอูอส - อารค์เูรยร์ ี ่

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

   

  อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง กอ่นน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบลอนดอูอส (Blonduos) (เดนิทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) เมอืงทางฝ่ังตะวันตกของไอซแ์ลนด์ ที่ยังความน่ารักและเงยีบสงบ พรอ้มธรรมชาตอิันแสน

พสิุทธิ ์น าท่านเที่ยวชมหมู่บา้นเล็กๆและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตดิมหาสมุทรอกีแห่งของ

ไอซแ์ลนด ์ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาคเูรยร์ี ่(Akureyri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงใหญอ่นัดับ

สองของไอซแ์ลนด ์บา้นเรอืนถกูปลกูสรา้งจากไมท้าสสีนัสดใสตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า ตัง้อยูเ่ป็นระเบยีบอยา่ง

ลงตวั ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพอนัสวยงามของไอซแ์ลนด ์เมอืงอาคเูรยร์ีม่แีมน่ ้าโครส

ซาเนสบอรเ์กยีร ์ (Krossanesborgir) เป็นแมน่ ้าสายส าคญัของเมอืงไหลผา่น ชมบา้นเรอืนทีจั่ด

แผนผังเมอืงเมอืงอยา่งเป็นระเบยีบ สวยงาม  

 

น าทา่นชม โบสถอ์าคเูรยร์ี ่เป็นสญัญลักษณ์ของเมอืง เป็นโบสถค์รสิตน์กิายลเูธอรัน ออกแบบโดย

สถานปนกิ Gudjon Samuelsson สรา้งปี 1940  หนา้ตา่งกระจกสกีลางเหนอืแทน่บชูามคีวามสวยงาม

เป็นอยา่งมาก ภาพแกะสลกันูนบนระเบยีงโดยประตมิากรแสดงการบพัตสิ  

 

จากนัน้น าทา่นสูถ่นนคนเดนิ เกเรอโตรกาตา (Gerartogata) อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงบน ถนนสายชอ้ปป้ิง

ของเมอืงอาคเูรยร์ี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก HOTEL KJARNALUNDUR หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ อารค์เูรยร์ ี ่- น า้ตกโกดาฟอสส ์- ทะเลสาบมวิทัน ์- นามาฟแจล – ดมิมบูอรเ์กยีร ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชมน า้ตกโกดาฟอสส ์(Godafoss Waterfall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท)ี หรอืทีรู่จ้ักในนาม น า้ตกของพระเจา้ “The Waterfalls of Gods” หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ยอดนยิมของประเทศไอซแ์ลนด ์และเป็นหนึง่ในน ้าตกทีม่คีวามงดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ
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ไอซแ์ลนด ์น ้าตกมคีวามสงูประมาณ 12 เมตร และมคีวามก วา้งมากกวา่ 30 เมตร น ้าตกถกูคน้พบโดย

นักบญุชาวครสิต ์1,000 ปีกอ่นครสิตกาล  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาปมายดว์ทัท ์(Myvatn Lake) (ประมาณ 1.20 ชัว่โมง) ทะเลสาบสฟ้ีา

ขนาดประมาณ 37 ตารางกโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีใ่หญอ่นัดับที ่4 ของไอซแ์ลนด ์เป็นแอง่เกดิจากรอย

แยกคราฟลา่ฟอลท์ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟรอบๆในอดตี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมนามาฟแจล (Namafjall) หรอืบอ่โคลนเดอืด คอืโคลนตะกอนทีอ่ ิม่ตัวไปดว้ยน ้า ซึง่มไีอ

น ้ารอ้นจัดอยูเ่บือ้งลา่ง เมือ่ไอน ้านัน้เคลือ่นทีจ่ะท าใหโ้คลนทีอ่ยูด่า้นบนพุง่กระจายขึน้มาคลา้ยการระเบดิ

ยอ่ยๆ ในบรเิวณภเูขาไฟ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพปรากฎการณ์ทางธรรมชาตอิกีแหง่หนึง่ของไอซแ์ลนด ์ 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมดมิมโูบรก์รี ์(Dimmuborgir) หรอืทีแ่ปลวา่ ปราสาทด า พืน้ทีซ่ ึง่เกดิจากการ

ระเบดิของภเูขาไฟครัง้ใหญใ่นอดตีกาลราว 2,000 ปีกอ่น ธารลาวาทีไ่หลปกคลมุพืน้ทีเ่มือ่โดนอากาศ

และน ้าทีเ่ย็นจัด จงึท าใหพ้ืน้ทีโ่ดยรอบกลายเป็นดนิภเูขาไฟ และหนิภเูขาไฟรปูทรงประหลาดตา่งๆ ชาว

พืน้เมอืงเชือ่วา่ดนิแดนแหง่นีเ้ป็นสถานทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดนิแดนใตพ้ภิพ ซึง่เมือ่ซาตาน

ถกูขบัไลจ่ากสวรรคล์งสูด่นิแดนใตพ้ภิพและผา่นดมิมโูบรก์รี ์ท าใหพ้ืน้ทีแ่หง่นีเ้กดิภยัธรรมชาตขิึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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  น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืง Faskrudsf Jordur ใชเ้วลาประมาณ 3 ช ัว่โมง 

    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก FOSSHOTEL EASTFJORD HOTEL หรอื เทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก Faskrudsf Jordur – วนอทุยานแหง่ชาตสิกาฟทาเฟล –โจกลุซาลอน-ถ า้น า้แข็ง – หมูบ่า้นวกิ  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วนอุทยานแหง่ชาตสิกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ชมธรรมชาตอินัแปลกตาหลายสิง่อยูท่ีเ่ดยีวกนั เชน่ ภเูขาไฟสงูเสยีดฟ้าทีม่ี

หมิะปกคลุมทัง้ปี ธารน ้าใสซึง่ไหลรนิจากภเูขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอันอุดมสมบรูณ์ดว้ยตน้เบริช์แคระ 

และทุง่ดอกไมห้ลากหลายสายพันธุบ์านสะพร่ังในฤดดูอกไมผ้ลขิองแต่ละปี ชมลาวาขนาดใหญ่เป็นแนว

กวา้งที่เกดิการเย็นลงอย่างชา้ๆท าใหเ้กดิแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม ถือไดว้่าเป็นปรากฎการณ์ทาง

ธรรมชาตอิันน่าทึง่ จนเขา้สู่เขตอุทยานฯทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ตัง้อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งทีใ่หญ่ทีสุ่ดเรยีกว่า 

VATNAJOKULL มขีนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน ้าแข็งทัง้หมดในทวปียโุรปรวมกัน และขนาด

ความหนามากทีส่ดุหนาประมาณ 1,000 เมตร  

 

น าท่านเดนิทางสู ่โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แข็ง ซึง่รูจั้กกันเป็นอยา่งดวี่าเป็น

ทะเลสาบธารน า้แข็งทีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศไอซแ์ลนด ์ เกดิจากการละลายของธารน ้าแข็งมากขึน้ๆ 

ในทกุๆ ปี ปัจจบุนัมพีืน้ทีก่วา้งถงึ  18 ตารางกโิลเมตร โดยมคีวามลกึของน ้าในทะเลสาบถงึ 200 เมตร  

 

ชมไอซเ์บริก์ ภูเขาน า้แข็งกอ้นมหมึา เรยีงรายโผล่พน้พืน้น ้าของทะเลสาบ สสีันสวยงามยามเมือ่

กระทบแสงอาทติย ์น่าประทับใจยิง่ เป็นภาพธรรมชาตทิีม่อียูเ่พยีงไมก่ีแ่ห่งในโลก พรอ้มน าท่านชมและ

ถา่ยรปูภเูขาน ้าแข็งในระยะใกล ้ 
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เทีย่ง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย    น าทา่นเขา้ชมความสวยงามของประตมิากรรมทางธรรมชาตภิายในถ า้น า้แข็ง (Ice Cave) 

แห่งวัทนาโจกลุ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาตขิองถ ้าน ้าแข็งทีเ่รยีกไดว้่าเป็นถ ้า

น ้าแข็งทีส่วยทีส่ดุในไอซแ์ลนดแ์ละจะเขา้ชมไดใ้นชว่งหนา้หนาวเทา่นัน้  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวกิ (Vik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) หมูบ่า้นเล็กๆทาง

ตอนใตส้ดุของไอซแ์ลนด ์ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

              หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก KATLA BY KEAHOTELS หรอื เทยีบเทา่ 

**ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื ท ัง้นีเ้นือ่งจากแสงเหนอืเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาต ิจะมองเห็นหรอืไม่

ข ึน้กบัสภาพอากาศ ณ วนัน ัน้เป็นส าคญั ** 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด วกิ -หาดทรายสดี า – พพิธิภณัฑส์โกการ ์– น า้ตกสโกการ ์– น า้ตกเซลยาลนัส ์– เซลฟอสส ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าท่านแวะชมหาดทรายสดี า (Black Beach) ซึง่เกดิจากการสกึกร่อนของหนิลาวาและแนวหนิบะ

ซอลต ์นับเป็นหนึง่ในชายหาดทีแ่ปลกตาและมคีวามสวยงามทีห่นึง่บนโลก จากนัน้น าท่านออกเดนิทาง

ท่องเทีย่วตามเสน้ทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซแ์ลนด ์ซึง่มชี ือ่เสยีงในเรือ่งของการคน้พบ

พลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานทีถ่กูน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิท าใหป้ระเทศแห่งนี้ไดรั้บการ

ยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงทีไ่ร ้

มลพษิ  
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น าท่านไปยัง Myrdalsjokull  ระยะทางประมาณ 25 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี

กจิกรรม ขบัรถสโนวโ์มบลิตะลยุไปในทุง่น า้แข็งแลงโจกุล ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่

ตลอด  1 ชัว่โมง (รวมชุดกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, ถงุมอื, รองเทา้บูท๊) 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์โกการ ์(Skogar Folk Museum) พพิธิภณัฑโ์บราณกลางแจง้ สรา้งขึน้

ตัง้แตปี่ ค.ศ.1949 สถานทีซ่ ึง่รวบรวมคอลเลคชัน่โบราณแสดงความเป็นมาและชวีติความเป็นอยูใ่นอดตี

ของชาวนอรด์คิ  

 

จากนัน้แวะถ่ายรูป น า้ตกสโกการฟ์อสส ์(Skogarfoss Waterfalls) ความสงู 62 เมตร ประทับใจ

กบัความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิแรงกระแทกของปลายสายน ้าเกดิเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบรเิวณ 

ท าใหห้ญา้ตระกลูมอสและเฟิรน์เตบิโตปกคลุมหนิทีเ่รยีงรายรมิล าธารเบือ้งล่างอยา่งสวยงาม โอบลอ้ม

ไปดว้ยทุง่ลาวา,โตรกผาและหบุเหวเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามและน่าประทับใจกบัผูท้ีม่าเยอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  น าท่านชม น า้ตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์ (Seljalansfoss Waterfalls) มคีวามสงู 60 เมตร อกีหนึง่

น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงของไอซแ์ลนด ์ซึง่บรเิวณดา้นหลังมา่นน ้าตกสามารถเดนิเขา้ไปสัมผัสไดด้ว้ย น าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงเซลฟอสส ์(Selfoss) ประมาณ 1 ชัว่โมง 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SELFOSS HOTEL & SPA หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด เซลฟอสส ์–โกลเดนเซอรเ์คลิ – ซงิเควลลรี ์– น า้ตกกลู – กเีซอร ์– เมอืงเรคยาวกิ – โบสถ์

ฮลัลก์รมีสคริค์ยา – เพอรล์นั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

   

  น าท่านเทีย่วชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาตขิองประทศไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรอื 

Golden Circle ชมทัศนียภาพของทุ่งหญา้สลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตวน์านาชนดิทัง้ แกะ วัว มา้ ทีเ่ลีย้ง

และหากนิตามธรรมชาต ิน าท่านเขา้ชมความงามของธรรมชาตทิีส่รรสรา้งขึน้ภายใน อุทยานแหง่ชาติ

ซงิเควลลริ ์(Thingvellir National Park) ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาต ิ  

   

  เดนิทางไปชม น า้ตกกูลฟอสส ์(Gullfoss) หรอื ไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด ์ถอืเป็นน ้าตกทีม่ี

ชือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานทีใ่นเสน้ทาง “วงแหวนทองค า” สถานทีท่ีผู่ม้า

เยอืนไอซแ์ลนดไ์มค่วรพลาด  ชือ่น ้าตก Gullfoss นี้มาจากค าว่า Gull ทีแ่ปลว่าทองค าและ Foss ที่

แปลว่าน ้าตก  เมือ่รวมกันหมายถงึ น ้าตกทองค า เป็นหนึง่ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาตริะดับโลกที่

เกดิจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบือ้งลา่งในระดับความสงูกวา่ 30 เมตร  

   

  จากนัน้น าทา่นชม น า้พุรอ้นธรรมชาต ิ(Geysir) น า้พุรอ้นหรอืเกยซ์รี ์ซึง่เป็นทีม่าของค าว่า กเีซอร ์

ทีใ่ชก้ันทั่วโลก   น ้าพุรอ้นทีน่ี่พวยพุ่งขึน้สงูกว่า 180 ฟตุ ทุกๆ 7 – 10 นาท ีพลังงานทีอ่ยูใ่ตห้นิเปลอืก

โลก ขบัเคลือ่นออกมาเป็นน ้าพรุอ้น ชว่ยใหอ้ากาศอบอุน่เย็นสบาย และรัฐบาลไดน้ าประโยชนจ์ากแหลง่

ความรอ้นทางธรรมชาตนิีม้าเป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชท้ั่วประเทศ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย  เดนิทางสู่เมอืงเรคยาวกิ (Reykjavík) น าท่านถ่ายรูปกับสถานที่ส าคัญต่างๆ ของเมอืงหลวงแห่ง

ไอซแ์ลนด ์แวะถา่ยรปูกบั โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์ีส่งูทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์

เป็นจดุทีส่งูอกีจดุหนึง่ของเมอืง โบสถไ์ดรั้บการออกแบบใหค้ลา้ยคลงึกบัความสมมาตรทางคณติศาสตร์

ของภเูขาไฟ Basalt โบสถน์ีม้คีวามส าคัญในฐานะเป็น ศาสนสถานเป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์ของ

สถาปนกิกดุโยน (Guðjón Samúelsson) ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิพราสชัน่นสิท ์  

 

  ชมภายนอก Hofdi House สถานทีจ่ัดการประชมุสดุยอดเรคยาวกิในปี 1986 ของประธานาธบิดโีรนัลด ์

เรแกนแหง่สหรัฐอเมรกิาและเลขาธกิารมคิาอลิ กอรบ์าชอฟแหง่สหภาพโซเวยีต ในชว่งทศวรรษที ่1940 

- 1950 บา้นนี้ป็นสถานทีต่ัง้ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ  กอ่นจะถูกบรูณะใหมใ่นปี 2501 ปัจจุบัน

ถูกน ามาใชใ้นงานเลีย้งรับรองและงานรืน่เรงิต่างๆ ชมภายนอกของ City Hall ทีต่ัง้ของส านักงาน

นายกเทศมนตรเีมอืงเรคยาวกิ ปัจจุบันใชส้ าหรับนทิรรศการศลิปะ การท างาน หรอืการแสดงดนตรสีด

ประจ าเมอืง  

   

  จากนัน้ชม เพอรล์นั (Perlan) หรอื The Pearl เป็นสถานทีท่ีม่เีอกลักษณ์โดดเด่นไวส้ าหรับตอ้นรับ

แขกบา้นแขกเมอืงโดยสถาปนกิชือ่ดัง องิก ิมนูดูร ์ เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกครึง่วง

ตัง้อยูบ่นฐานทีค่ลา้ยถังน ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกล แบง่เป็นสว่นต่างๆ เชน่ รา้นอาหาร, รา้นไอศกรมี,

พพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรไ์วกิง้, สวนน ้า และรา้นขายของทีร่ะลกึ  

 

  น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์พอรแ์ลน (Perlan Museum Wonders of Iceland) จุดชมววิเรค

ยาวกิแบบ 360 องศา 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก FOSSHOTEL REYKJAVIK หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ ลอ่งเรอืชมวาฬ – แชน่ า้แรบ่ลลูากนู 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าท่านเดนิทางไปยังท่าเรอืเพือ่ ลอ่งเรอืชมวาฬ กจิกรรมอันเป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วในการดูวาฬ

แบบธรรมชาตโิดยน่ังเรอืกูด๊โบต๊ หรอืเรอืไมซ้ ึง่ออกแบบใหโ้ตค้ลืน่ลมไดอ้ยา่งนิม่นวล วาฬทีอ่าศัยอยูใ่น

น่านน ้าแถบนี้จะม ี3 สายพันธุด์ว้ยกัน คอื วาฬมงิค ์ หรอื ในส าเนียงภาษาไอซแ์ลนด ์ เรยีกว่า มงิค ี

(Minke) , วาฬหลงัคอ่ม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การลอ่งเรอืชมวาฬ

ใชเ้วลาประมาณ 3 ช ัว่โมง (บนเรอืมชีดุกันหนาวบรกิาร) (บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีบ่รษิทัฯ 

เรอืยกเลกิใหบ้รกิารอนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย  น าทา่นไปยงับอ่น า้แรบ่ลลูากนู (BLUE LAGOON)  หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา สถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่

สขุภาพระดับโลกและโดง่ดงัทีส่ดุของประเทศไอซแ์ลนด ์อสิระใหท้า่นแชน่ ้าแรธ่รรมชาตผิอ่นคลายไป

กบั Stream & Sauna เพือ่การพักผอ่นตามอธัยาศัย (มบีรกิารผา้ขนหนูใหท้า่น กรณุาเตรยีมชุดวา่ย

น า้และหมวกคลมุผมไปดว้ยส าหรบัการแชน่ า้แรใ่นบลลูากนู ***  
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อสิระใหท้า่นเดนิสมัผัสบรรยากาศชมเมอืงและชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนคนเดนิยามเย็นในตวัเมอืงเรคยาวคิ 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก FOSSHOTEL REYKJAVIK หรอื เทยีบเทา่ 

**ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื ท ัง้นีเ้นือ่งจากแสงเหนอืเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาต ิจะมองเห็นหรอืไม่

ข ึน้กบัสภาพอากาศ ณ วนัน ัน้เป็นส าคญั ** 

 

วนัทีส่บิ เรคยาวคิ – หมูเ่กาะแฟโร – น า้ตกมลูาฟอสเซอร ์- หมูบ่า้นบเูออร ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Boxed Breakfast) 

 

06.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรงุเรคยาวกิ 

09.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิหมูเ่กาะแฟโร (Faroe Islands) โดยสายการบนิแอตแลนตกิแอรเ์วย ์    

เทีย่วบนิที ่RC402   

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิแฟโร (FAROE ISLAND AIRPORT) ประเทศเดนมารก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเทีย่วชมหมูเ่กาะแฟโร (Faroe Island) เป็นประเทศในกลุม่เกาะจ านวน 18 เกาะ ตัง้อยูท่าง

ตอนเหนอืของมหาสมทุรแอตแลนตกิระหวา่งสกอตแลนด ์นอรเ์วย ์และไอซแ์ลนด ์หมูเ่กาะแฟโรเป็นเขต

การปกครองตนเองของเดนมารก์ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2491 โดยมสีถานภาพเหมอืนกบักรนีแลนด ์มอี านาจใน

การปกครองตนเองทกุดา้น ยกเวน้ดา้นการตา่งประเทศและการทหาร หมูเ่กาะแฟโร มคีวามหมายวา่ 

“เกาะแหง่แกะ” มภีาษาของตัวเองคอื “ภาษาแฟโร” แตภ่าษาราชการจะใชเ้ดนมารก์ควบดว้ย มสีกลุเงนิ

เป็นของตวัเองคอื “โครนาแฟโร” และมเีมอืงหลวงคอืเมอืง “ทอรส์เฮาน”์ มรีะบอบกษัตรยิ ์และมี

นายกรัฐมนตรบีรหิารกจิการบา้นเมอืง  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัน า้ตกมลูาฟอสเซอร ์(Mulafossur waterfall) ซึง่เป็นน ้าตกทีเ่ป็นสญัลักษณ์

ของหมูเ่กาะแฟโร เพราะเป็นน ้าตกทีป่รากฏในภาพโปสการด์มากมาย ใหท้า่นไดช้ืน่ชมธรรมชาตแิละ

ความสวยงามของน ้าตกซึง่มฉีากหลังเป็นภเูขาสวยแหง่เกาะแฟโร อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

 

น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นบเูออร ์(Bour Village) ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาหนิเลยีบฝ่ังทะเล 

นับเป็นหมูบ่า้นทีส่วยงามและมทีัศนยีภาพของธรรมชาตทิีป่รากฏใหเ้ห็นในโปสการด์และหนังสอื

ทอ่งเทีย่วมากมาย เป็นหมูบ่า้นีต่ัง้อยูใ่นซอรแ์วงฟยอรด์ (Sorvagsfjord) เรยีกไดว้า่เป็นฟยอรด์ทีม่ี

ความสวยงามทางธรรมชาตมิากทีส่ดุอกีแหง่ของเกาะแฟโร น าทา่นเทีย่วชมและเกบ็ภาพธรรมชาตทิี่

งดงามของหมูเ่กาะแฟโร (ตอนกลางคนืสามารถรอชมแสงเหนอืได ้ซึง่ชว่งหนา้หนาวจะเป็นชว่งทีด่ทีีส่ดุ

ในการชมแสงเหนอื)  

 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงเมอืงทอรส์เฮาน ์(Torshavn) ชว่งเย็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของหมูเ่กาะแฟโร ดนิแดนของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยูท่างตอนใตแ้ละเป็นสว่นหนึง่ของชายฝ่ังทศิ

ตะวันตกของเมอืงสเตรอเมอ น าทา่นเทีย่วชมเมอืงและเดนิเลน่พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศของเมอืง

หลวงทีต่ ัง้อยูใ่นฟยอรด์อนัสวยงาม  

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบับา้นหลงัคาหญา้ (Tiganes) ซึง่มกีารปลกูหญา้บนหลังคาบา้นนับเป็นอกี

หนึง่เอกลกัษณ์ของเมอืงทอรส์เฮาน ์อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงหลวงทอรส์เฮาน์ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก TORSHAVN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่บิเอ็ด Golden Circle – เคริก์จบูเูออร ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นเดนิทางในเสน้ทางวงกลมทองค า หรอื Golden Circle ชมทัศนยีภาพรอบเกาะแฟโร เยีย่มชม

หมูบ่า้นส าคญัของเกาะแฟโร ไดแ้ก ่หมูบ่า้น Saksun  เป็นหมูบ่า้นใกลช้ายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนอืของ

เกาะ Streymoy ในแฟโร ในเขตเทศบาลเมอืงซนุดา หมูบ่า้นเล็กๆทีม่ทีศันยีภาพสวยงามมภีเูขา

ลอ้มรอบทะเล , หมูบ่า้นTjornuvik  หมูบ่า้นเหนอืสดุของเกาะทีม่ทีะเลยืน่เขา้มากลางเมอืง และ 

หมูบ่า้น Gjogv หมูบ่า้นนีต้ัง้ชือ่ตามชอ่งเขาทีเ่ต็มไปดว้ยทะเลยาว 200 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าเดนิทางสูเ่มอืงเคริก์จบูเูออร ์(Kirkjubour) หมูบ่า้นเล็กๆทางตอนใตข้องเกาะแฟโร เป็นหมูบ่า้นที่

มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตัง้ของโบสถห์นิโบราณแมกนาส (Magnus 

Cathedral) จากศตวรรษที ่13 ยอ้นไปตัง้แต่สมับยุคไวกิง้ และมบีา้นไมท้ีอ่ายุเก่าแก่ที่สุดซึง่สรา้ง

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่11  

 

น าท่านเขา้ชมความงดงามของโบสถห์นิโบราณทีย่ังคงอนุรักษ์ไวจ้นถงึปัจจุบัน พรอ้มทัง้ดืม่ด ่ากับ

ทัศนยีภาพของบา้นไมโ้บราณทีน่ยิมปลูกหญา้บนหลังคา เลยีบฝ่ังมหาสมทุร นับเป็นอกีหนึง่ทัศนียภาพ

ทีส่วยงามแหง่เกาะแฟโร   อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาตติามอธัยาศยั 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก TORSHAVN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิสอง ทอรส์เฮาน ์– โคเปนเฮเกน้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  อสิระใหท้า่นพกัผอ่นหรอืเดนิเลน่ในเมอืงทอรส์เฮาน ์ตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเกาะแฟโร เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางไปยงักรงุโคเปนเฮเกน  

14.30 น.     ออกเดนิทางสู ่โคเปนเฮเกน โดยสายการบนิ แอตแลนตกิแอรเ์วย ์เทีย่วบนิ 456 (ใชเ้วลาบนิ 2.05 ชม.) 

17.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ โคเปนเฮเกน  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิสาม ทา่เรอืนฮูาวน ์– สนามบนิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

08.00 น. น าทา่นเดนิเลน่ที ่ทา่เรอืนฮูาวน ์(Nyhavn) หรอื New Habour แปลไดว้า่ทา่เรอืใหม ่เป็นทา่เรอืใน

ยคุศตวรรษที ่17 เป็นแหลง่บนัเทงิในเมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งฤดู

รอ้น ทา่เรอืนูฮาวนเ์ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแบบเดยท์รปิ เป็นทา่จอดเรอืทีม่สีสีนัและมรีา้นอาหารตัง้เรยีง

รายอยูม่ากมาย นอกจากนัน้ยงัมทีาวนเ์ฮา้สท์ีม่สีสีนัสดใสในชว่งศตวรรษที ่17 และ 18 มบีารแ์ละคาเฟ่ 

ตา่งๆ มากมาย 
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10.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคเปนเฮเกนเพือ่เชค็อนิ  

(เลอืกรบัประทานอาหารกลางวนัในสนามบนิโดยทางบรษิทัฯจะจดังบใหท้า่น) 

13.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ TG951   

   

วนัทีส่บิสี ่ กรงุเทพฯ 

 

06.20 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

****************************** 

*** โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงเวลาของสายการ

บนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชนข์อง ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมนีจ้ดัข ึน้เพือ่วตัถปุระสงคก์ารทอ่งเทีย่วเป็นหลกั 

 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 299,900.- 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 30,000.- 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนั แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ (ราคา ณ วันที ่09 พฤศจกิายน 2565)** 

 

แจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. (เนือ่งจากมเีทีย่วบนิภายใน FI/RC รวม 3 เทีย่วบนิ) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG / FI /RC  (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./

ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ,  

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

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) 

คา่ทวัรร์วม  
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 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้เดนมารก์ 

หมายเหต ุสถานทตูเดนมารก์จะออกวซีา่เชงเกน้, ไอซแ์ลนด ์และ แฟโร ในฉบบัเดยีวกนั ดังนัน้คดิคา่วซีา่ 2,800 

บาท หากทา่นมวีซีา่เชงเกน้แลว้ ทา่นตอ้งท าวซีา่ไอซแ์ลนดแ์ละแฟโร จะไมไ่ดม้กีารหกัคา่วซีา่คนื 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ พนักงานบรกิารฯ  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 

 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่จัดท าเอกสาร และคา่ท าธรรมเนยีมวซีา่ของคนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่น

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 81,000 บาท/ทา่น  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีส่องจ านวน 81,000 บาท วันที ่16 มกราคม 2566 

งวดที3่  : ช าระสว่นเหลอื 45 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)    

(สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มดัจ า 81,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 81,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทวัร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

คา่ทวัรไ์มร่วม  

การจองทวัร ์(กรณุาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดอืน กอ่นจะเดนิทาง) :  

การยกเลกิการจองทวัร ์: 
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หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้

จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคล

ธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

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 หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งต ้

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพล

เรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้

เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 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) 

 
 

 
 

 

 
 

โรงแรมและหอ้งพกั 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
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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 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 

 


