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21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

 
 
01.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 

เท่ียวบนิท่ี TG905 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.20 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บน
เครือ่ง) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (น าท่านเปลีย่นเครื่องเพือ่เดินทางสู่เมือง
เรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนด)์ 

วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

วันที ่2  กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิก-เพอรแ์ลน 
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*** อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรเิวณสนามบนิ CASH BACK ทา่นละ 30 ยโูร *** 
14.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยสายการบนิไอซแ์ลนดแ์อร ์เท่ียวบนิท่ี FI205  
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก(Reykjavik) เมืองหลวงของ
ประเทศไอซแ์ลนด(์Iceland) เป็นเมืองหลวงซึ่งตัง้อยู่ใกลก้ับขัว้โลกเหนือมากท่ีสุด มีความสวยงาม
และมีเสน่หไ์ม่แพเ้มืองหลวงอ่ืนๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองท่ีเพียบพรอ้มดว้ยความบริสุทธ์ิทาง
ธรรมชาติ อาคารบา้นเรือนสีลกูกวาดรูปทรงน่ารกั และสถาปัตยกรรมทรงคณุคา่ท่ีถกัทอประวตัิศาสตร์
เรื่องบอกเลา่ความเป็นมาของประเทศ “ดนิแดนน า้แข็ง” 
(จากนัน้น าทา่นเช็คอนิเขา้สูท่ีพ่กั เพือ่ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระ และพกัผอ่นอริิยาบถตามอธัยาศยั) 

น าทา่นชมเพอรแ์ลน(Perlan) ก็มีความโดด
เด่นและน่ามาเท่ียวชมเป็นอย่างมาก ทั้ง
ความสวยงามแปลกตาและเป็นอีกจดุแลนด์
มารค์ท่ีส าคญัของไอซแ์ลนด ์เป็นอาคารท่ีมี
ความสูง 25.7 เมตร โดยท่ีด้านบนนั้นมี
ลกัษณะเป็นลูกโลกครึ่งลูก ตัง้อยู่บนอาคาร
รูปทรงกระบอกท่ีมีจ านวน 4 อาคาร โดยแต่
ละอาคารจะมีความสูง 5 ชัน้ดว้ยกนั และมี
พืน้ท่ีใชส้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร นับว่าเป็นอาคารท่ีงดงามละแปลกอย่างมาก รวมทัง้มีอะไรท่ี
นา่สนใจอยูอ่ยา่งมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ทีเ่พอรแ์ลน 
พักที ่Hotel Grand Reykjavik หรือเทยีบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านถ่ายภาพกับ โบสถ์ฮอลล์กริม
สเคิร์กยา(Hallgrímskirkja) โบสถ์คริสต์
นิกายลูเธอรนั แลนดม์ารก์ส าคัญของเมือง
เรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถ์
แหง่นีไ้ดจ้ากเกือบทกุท่ีในเมือง โบสถมี์ความ
สงู 74.5 เมตร ซึ่งสงูเป็นอนัดบั 4 ในประเทศ
ไอซแ์ลนด ์เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรส
ชั่นนิสท ์ สถาปนิกผูอ้อกแบบคือนายกดุโยน 
ซึ่งกว่าจะไดส้รา้งก็ใชเ้วลานานหลายปี รวม
ระยะเวลาการก่อสรา้งทัง้หมด 38 ปี บริเวณ
ด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของ
เลฟร์ อีริกสัน(Leifr Eiriksson) ยืน
ตระหง่านอยู่เบือ้งหนา้ ซึ่งในประวัติศาสตร์
ไอซแ์ลนดถื์อว่าวาเลฟร ์เป็นชาวนอสรช์าติยโุรปคนแรกท่ีไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึง
กรีนแลนดด์ว้ย โดยอนุสาวรียนี์ส้หรฐัอเมริกามอบใหแ้ก่ไอซแ์ลนดเ์น่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 
1,000 ปี รัฐสภาของไอซแ์ลนด์ จากนัน้น าท่านชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งคือบ้านฮอฟดิ(Hofdi 

House) บา้นท่ีมีเรื่องราวในประวตัิศาสตรข์องชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองและจดัเลีย้ง ผูน้  า 2 
ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยตุิสงครามเย็น น าท่านชมดา้นนอกรฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด ์และ
ศาลาเทศบาลเ มืองได้เ วลาอันสมควร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฝ่ังตะวันตกของ
ไอซแ์ลนด ์(West Iceland) น าท่านเดินทางสู่
เมืองบอรก์ารเ์นส(Borgarnes) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นชมคีรก์จูเฟล(Kirkjufell) หรือ “ภูเขา
โบสถ”์ เป็นภูเขาท่ีคลา้ยกบัโบสถ ์หรือหมวก
ของแม่มด เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ีถูกถ่ายรูป

วันที ่3  เรคยาวิก-โบสถฮ์อลลก์ริมสเคิรก์ยา-อนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสัน-บ้านฮอฟด ิ
   บอรก์ารเ์นส-คีรก์จูเฟล 
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มากท่ีสุดของไอซแ์ลนด ์ตวัภูเขามีลกัษณะเป็นชัน้ๆ ต่างสีกัน เช่ือกันว่าฟอสซิลชัน้ล่างสดุเกิดตัง้แตยุ่ค
น า้แข็งนบัลา้นปี ส่วนชัน้บนซึ่งเป็นหินลาวาเกิดในช่วงท่ียุคน า้แข็งเริ่มอุ่นขึน้ คีรก์จูเฟลเป็นสถานท่ีท่ีมี
ความงดงามตลอดทัง้ปี นกัท่องเท่ียวนิยมมาท่ีน่ีเพ่ือถ่ายภาพสวยๆ น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบอร์
การเ์นส(Borgarnes) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Icelandair Hotel Hamar, Borgarnes หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิ ง
เควลลิร(์Thingvellir National Park) เป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์ซึ่ง
ก่อตัง้ขึน้เม่ือปีค.ศ. 1928  ถูกขึน้ทะเบียน
จากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ว่าใหเ้ป็น
สถานท่ีอนัเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 
2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอย
แตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
โลก(The Mid-Atlantic Rift) แลว้ยงัมีภูเขา 
ทุ่งลาวา หุบผา ถ ้า  ล าธาร น ้าตกและ
ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ชมรอย
แตกของเปลือกโลกท่ีกว้างขึน้ในแต่ละปี 
เน่ืองจากมีการเคล่ือนตวัแยกออกจากกนัอยู่

ตลอดเวลา พรอ้มชมร่องรอยอาคารรฐัสภา
อันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่าน
ถ่ายภาพ และชมความงดงาม จากนั้นน า
ท่านชมความงามของน ้าตกกุลล์ฟอสส์
( Gullfoss) ห รื อ  “ไ น แ อ ง ก า ร่ า แ ห่ ง
ไอซแ์ลนด ”์ เป็นน า้ตกขนาดใหญ่และมี

วันที ่4  บอรก์ารเ์นส-อุทยานแหง่ชาตซิงิเควลลิร-์ชมรอยแตกเปลือกโลก-น า้ตกกุลลฟ์อสส ์
   ไกเซอร-์ซเีครทลากูน-เซลฟอส 
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ช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง จุดเด่นของกุลลฟ์อสสคื์อการไหลของน า้ตกเป็นรูปทรงกรวยสามเหล่ียม
แปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองช่วง ก่อนจะตกลงสู่หุบเขาธารน า้แข็งลึกเบือ้งล่าง จนเกิดกลุ่ม
ละอองน า้สีขาวคลา้ยกลุ่มควนัพุ่งขึน้มาจากหุบเขาลึกซึ่งเกิดจาก glacial floods ครัง้รุนแรงในช่วง
ปลายยุคน า้แข็ง นับเป็นอีกหนึ่งในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติระดับโลก ให้ท่านไดเ้ก็บภาพอัน
สวยงาม 

กลางวัน รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร 
น าท่านชมไกเซอร(์Geysir) เป็นน า้พุรอ้นท่ี
สูง ท่ีสุดของไอซ์แลนด์ เ วลาพุ ออกมา
บางครัง้สูงถึง 80 เมตร เม่ือน า้พุหยุดการพุ
บริเวณนั้นจะอบอวลไปด้วยไอน ้าดูแล้ว
เหมือนมีหมอกควันปกคลุมอยู่ ไกเซอรท่ี์น่ี
ยังเป็นตน้ต ารบัของค าว่าไกเซอรท่ี์ใชเ้รียก
น า้พุลกัษณะนีท้ั่วโลก น า้พุรอ้นไกเซอรเ์ป็น
ลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีเกิดขึน้ชั่ วคราว 
โดยอายุของไกเซอรจ์ะมีอายุเพียงไม่ก่ีพนัปี
เท่านัน้ และสามารถพบไกเซอรไ์ดเ้พียงไม่ก่ี
แห่งในโลก ซึ่ งหนึ่ งในนั้นคือ ท่ีประเทศ
ไอซ์แลนด์ นับ เ ป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติท่ีหาชมไดย้ากชนิดหนึ่ง จากนัน้
น าท่านชมซีเครทลากูน(Secreat Lagoon) 
ตัง้อยู่ใกลก้บัหมู่บา้นฟลดูิร ์(Flúðir) เป็นบอ่
น า้พรุอ้นทางธรรมชาตท่ีิเก่าแก่มากท่ีสดุแห่ง
หนึ่งในไอซแ์ลนด ์โดยมีประวตัิความเป็นมา
นับยอ้นไปไดถ้ึงปี ค.ศ. 1891 ซีเครทลากูน
ถูกละทิง้มาเนิ่นนานก่อนจะมีการปรบัปรุง
ใหมแ่ละเปิดใชง้านอีกครัง้ในปี ค.ศ.  2014 อณุหภูมิของสระน า้แห่งนีจ้ะเฉล่ียอยู่ท่ี 38-40°C ตลอดทัง้ปี
เช่นเดียวกับบ่อน า้รอ้นขนาดใหญ่ทั่วไป และท่ีส าคญัตัง้อยู่ไม่ไกลจากเสน้ทางวงกลมทองค า(Golden 
Circle) มากนกั ท าใหซี้เครทลากูนเหมาะส าหรบัแวะมาแช่น า้รอ้นก่อนหรือหลังจากเท่ียวชมสถานท่ี
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ตา่งๆ บนเสน้ทางวงกลมทองค าอนัโด่งดงั นอกจากจะเป็นสถานท่ีส าหรบัแช่น า้รอ้นแลว้ ทิวทศันร์อบซี
เครทลากนูก็มีความสวยงามคุม้คา่แก่การมาเย่ียมเยือนเช่นกนั อิสระใหท้่านแช่ตวัผ่อนคลายท่ีบอ่น า้พุ
รอ้นซีเครทลากนูตามอธัยาศยั (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร์ และมีชุดว่ายน า้ใหเ้ช่า ส าหรบัท่าน
ทีไ่ม่ไดเ้ตรียมไปเอง) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss) เมืองทางตอนใตข้องประเทศ
ไอซแ์ลนด ์เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่มากท่ีสุดแห่งหนึ่งในไอซแ์ลนดต์อนใต ้อีกทัง้ยงัเป็นแหล่ง
การคา้ และอตุสาหกรรมท่ีมีอยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ในประเทศนี ้

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่ านชมน ้ าตกเซลจา ลันด์ฟอสส์

(Seljalandfoss) น า้ตกท่ีมีช่ือเสียงและถูก
ขนานนามว่าเป็นน า้ตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของไอซแ์ลนด ์เป็นส่วนหนึ่งของแม่น า้เซล
ย่าลันดซ์่าซึ่งมีต้นก าเนิดอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 
น า้ตกแห่งนีแ้มจ้ะค่อนขา้งแคบแต่มีจุดเด่น
อยู่ท่ีความสงู และนกัท่องเท่ียวสามารถเดิน
ลอดไปหลังม่านน า้ตกได ้เป็นการเท่ียวชม
น า้ตกท่ีให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหา
ต่างจากท่ีอ่ืนๆ จากนั้นชมน ้าตกสโกกา
ฟอสส์ (Skogafoss) คื อ แ ลนด์ม า ร์ก ท่ี
สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซแ์ลนด ์
นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นน ้าตกท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุทางตอนใตข้องประเทศแลว้ ยงั
เป็นน า้ตกท่ีสูงท่ีสุด โดยมีความสูงราว 62 
เมตร และเป็นน ้าตกท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบั 5 ของประเทศไอซแ์ลนดอี์กดว้ย สโกกาฟอสสเ์ป็นน า้ตกขนาดใหญ่ มีน า้แรงและไอน า้ฟุ้งกระจาย

วันที ่5  เซลฟอส-น า้ตกเซลจาลันดฟ์อสส-์น า้ตกสโกกาฟอสส-์หมู่บ้านวิก-เรยนิ์สฟายาร่า 
   เคลาสต์ูร ์
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ตลอดเวลา หากนกัท่องเท่ียวมาถึงท่ีน่ีในช่วงเวลาท่ีมีแดดส่องมาทางน า้ตกจะสามารถเห็นรุง้กินน า้อยู่
ด้านหน้าน า้ตกได้อย่างชัดเจน บางครั้งหากโชคดีอาจได้เห็นรุ ้งกินน า้สองชั้น ซึ่งสวยงามและน่า
ประทบัใจมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิก(Vik) หมู่บา้น
เล็กๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ท่ีมีรายช่ือในการ
จัดอันดับชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกเม่ือปี 
ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บา้นท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด
ในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้่าจะไม่ใช่ชายหาดท่ีดีท่ี
สุดแต่ก็เป็นสถานท่ีน่ามหัศจรรยท่ี์น่าไปชม
เป็นอย่างยิ่ง น าท่านชมเรย์นิสฟายาร่า
(Reynisfjara) เป็นหาดทรายด าท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของไอซแ์ลนด ์และเป็นหนึ่งในหาดท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ทรายสีด าท่ีชายหาด
แห่งนีเ้ป็นตะกอนเม็ดทรายสีด าท่ีเกิดจาก
การสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะ
ซอลต์ท่ี ถู กพัดพา ไปสะสมตัวบริ เ วณ
ชายหาด โดยเม็ดทรายนีมี้ความหนาแน่น
และทนทานตอ่การแตกสลายผพุงั บริเวณนี้
เป็นบริเวณท่ีคล่ืนพัดแรง จะพัดเอาวัตถุท่ีมีความหนาแน่นน้อยกว่าออกไป วัตถุท่ีมีความหนาแน่น
มากกว่าจะถูกพดัพาออกไปไดช้า้หรือยงัคงสะสมรวมตวักันอยู่ จนกลายเป็นชายหาดท่ีมีทรายสีด า  น า
ท่านเดินทางสู่เมืองคีรก์จูแบจารเ์คลาสต์ูร(์Kirkjubaejarklaustur) หรือนิยมเรียกกันว่า เคลาสต์ูร์
(Klaustur) เป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเล็กๆท่ีมีช่ือเสียงของเขตซูทือรล์นัตห์รือเขตทางใต ้1 ใน 8เขตการ
ปกครองของประเทศไอซแ์ลนด ์

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Klaustur หรือเทยีบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เขต อุทยานแห่งชาติ
สกาฟตาเฟล(Skaftafell National) ผ่าน
ชมทัศนียภาพทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ซึ่งเต็ม
ไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชัน้
หินลาวาท่ีแข็งตัวแบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ี
ไหนมาก่อน เดินทางถึงเขตอุทยานแห่งชาติ
สกาฟตาเฟล เลาะเลียบขนาบไปกับธาร
น า้แข็งพนัปีวทันาโจกลุ โดยจุดหมายอยู่ท่ีทะเลสาบธารน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซแ์ลนดท่ี์ช่ือว่า 
ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกุลซารล์อน(Jokulsarlon Glacier Lake) ท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกในช่วง ค.ศ. 1934-
1935 และคอ่ยๆ ขยายตวัเพิ่มพืน้ท่ีขึน้เรื่อยๆ ในทกุๆปี ในปัจจบุนักินพืน้ท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีความลกึของน า้ถึง 200 เมตร ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกลุซาลอน จึงไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็น
อนัดบัสองของประเทศไอซแ์ลนด ์เดนิทางถึงธารน า้แข็งโจกลุซาลอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา 
น าท่านชมโจกุลซารล์อน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน า้แข็งอายุกว่า 1,000 ปีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ไอซแ์ลนด ์และใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ครอบคลุมพืน้ท่ีกว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาด
เท่ากับธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรอ์ันโด่งดงัมาแลว้
หลายเรื่อง นอกจากท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดต่ื้น
ตาต่ืนใจกับภาพของก้อนน า้แข็งสีฟ้าคราม
ขนาดมหึมาจ านวนมากท่ีละลายลงมาจาก
ภูเขาน า้แข็งดา้นบน และลอยล่องอยู่เต็ม
ทะเลสาบธารน ้าแข็งขนาดแปดพันกว่า
ตารางกิโลเมตรแห่งนี ้ท่ีโจกุลซารล์อนยัง
เป็นจดุท่ีสามารถนั่งเรือลอ่งไปตามแนวภูเขา
น า้แข็งไดด้ว้ย น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองเคลาสต์ูร(์Klaustur) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Klaustur หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่6  เคลาสต์ูร-์อุทยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล-โจกุลซารล์อน 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มียรด์าลสโ์จกูล(Myrdalsjokull) เพ่ือน าท่านเก็บเก่ียวประสบการณก์ารท่องเท่ียวบน
ธารน า้แข็ง ดว้ยการขบัข่ีรถสโนวโ์มบิลตะลยุ
ไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บน
ดินแดนท่ีอยู่สูงท่ีสุดของโลก มีความกว้าง
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ท่ีมีพืน้ท่ีกว่า 596 ตาราง
กิโลเมตรตะลุยไปในทุ่งน า้แข็งกว้างอย่าง
เต็มอ่ิมตลอด 1 ชั่วโมง (คนัละ 2 ท่าน 
พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว , 
หมวกกนัน็อค, ถงุมือ, รองเทา้บู๊ท) น าท่าน
สมัผัสกับประสบการณก์ารนั่งรถซุปเปอรจ์ิ๊ป ท่องเท่ียวแบบเจาะลึกบริเวณทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull 
Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพ่ือเก็บวิวทิวทศันใ์นส่วนท่ีรถสโนวโ์มบิลตะลยุไปไม่ถึง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดนิทางสูห่มู่บ้านสโคก้าร(์Skogar Village) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพกับหน้าผา
เดียรโ์ฮไล(Dyrholaey)อีกหนึ่งสถานท่ียอด
นิยมของนักท่องเท่ียว เพราะว่าอยู่ไม่ไกล
จากถนนเสน้หลกัลกัษณะเดน่ คือ เป็นหินท่ี
ก่อตวัเป็นรูปโคง้ มีทางลอดตรงกลางซึ่งการ
โคง้นีเ้กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเซลฟอส(Selfoss)  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 

วันที ่7  เคลาสต์ูร-์เมียรด์าลสโ์จกูล-ธารน า้แข็งเมียรด์าลโจกุล-ขับสโนวโ์มบลิ-เซลฟอส 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่บลูลากูน(Blue Lagoon) หนึ่งใน
สถาน ท่ีท่ อง เ ท่ียว ท่ี มี ช่ื อ เ สี ยง ท่ี สุด ใน
ไอซแ์ลนด ์ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนถึงปีละ
กว่า 5 แสนคน เป็นบอ่น า้รอ้นสีฟ้าท่ีอดุมไป
ดว้ยแรธ่าตนุานาชนิดจากใตด้ิน แรธ่าตบุาง
ชนิดนอกจากจะมีสรรพคุณในการบ ารุง
ผิวพรรณแลว้ ยังรกัษาโรคผิวหนังบางชนิด
ไดด้ว้ย สามารถลงไปแชต่วัในบอ่น า้พรุอ้นเพ่ือความผ่อนคลายได ้ซึ่งอณุหภูมิของน า้ในบอ่เป็นอณุหภูมิ
ท่ีก าลังพอเหมาะส าหรบัการผ่อนคลายกลา้มเนือ้และเสน้เอ็น น า้ในบลูลากูนจะเปล่ียนใหม่อตัโนมัติ
ทกุๆ 48 ชั่วโมง (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยูใ่นคา่ทวัร์ และมีชดุวา่ยน า้ใหเ้ช่า ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดเ้ตรียมไป
เอง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา 
จากนั้นน าท่านกลับสู่ เมืองเรคยาวิก
(Reykjavik) อิสระช้อปป้ิงสินค้าของฝาก 
ข อ ง ท่ี ร ะ ลึ ก บ ริ เ ว ณ ถ น น ค น เ ดิ น 
Laugavegur ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง และ
เ ก่ า แ ก่ ท่ี สุ ด ข อ ง เ มื อ ง  Laugavegur มี
ความหมายว่า “wash road” เน่ืองจากอดีต
เคยเป็นเสน้ทางเดนิสู ่บอ่น า้พรุอ้น โดยหญิง
สาวในสมยัก่อนของกรุงเรคยาวิคจะเดินทาง
ไปซักล้างเสื ้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปป้ิงแหล่งรวมของ
หา้งสรรพสินคา้ และ รา้นเสือ้ผา้บตูคิมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Grand Reykjavik หรือเทยีบเท่า 

 
 
 

วันที ่8  เซลฟอส-บลูลากูน-เรคยาวิ 
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04.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  ไดเ้วลาพอสมควรแลว้เดนิทางไปยงัสนามบนิกรุงเรคยาวิก เพ่ือไปยงักรุงโคเปนเฮเกน 
07.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร ์

เทีย่วบินที ่FI204 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ เมืองหลวงธุรกิจท่ีส าคญั เน่ืองจากมีการ

ท าประมง การขนส่งสินคา้การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ท่ี สวยงาม และ
นา่สนใจดว้ยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา 
จากนัน้น าท่านเดินเล่นบริเวณจดุเริ่มตน้ของถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัของเมืองท่ีเรียกว่า สตร้อยท ์(The 

Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนชอ้ปป้ิง
สายท่ียาวท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ถนนสายนี้
เช่ือมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรวซ์ึ่งมีพระบรม
รูปทรงมา้ของพระเจา้คริสเตียนท่ี 5 อยู่ตรง
จุดกึ่ งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดิน
ความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินคา้ใหเ้ลือก
หลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนม
หลากหลายแบรนด ์ยิ่งพระอาทิตยใ์กลต้ก
ดินบรรยากาศท่ีถนนคนเดินแห่งนี ้ ยิ่งเต็ม
ไปดว้ยความคกึคกั และสีสนั ทัง้คนในเมือง
ท่ีออกมาเดิน เล่น  และนักท่อง เ ท่ียว ท่ี
หลั่ งไหลมาจากทั่ วทุกสารทิศ  นอกจาก
สินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของท่ี
ระลึกใหเ้ลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเพลิดเพลินกบัการเดิน
เล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตาม
อธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเท่ียวส าคญัอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกท่ีสวยงามทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินคา้โบราณท่ี
ไดร้บัการบรูณะซอ่มแซมอยา่งดีถกูน ามาจอดทอดสมออยูร่มิสองขา้งฝ่ังแมน่ า้ บริเวณแห่งนีย้งัเคยเป็นท่ี

วันที ่9  เรคยาวิก-โคเปนเฮเกน-สต้อยท-์นูฮาวน ์
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พ านกัของฮนัส ์คริสเตียน แอนเดอรซ์นั ราชานกัเขียนแห่งโลกนิทานผูเ้ล่ืองช่ือท่ีมีผลงานมากมาย อาทิ 
เงือกนอ้ย ลกูเป็ดขึเ้หล ่และอ่ืนๆ ซึ่งมีคนว่ากนัว่าเขาเขียน นิทานเรื่องแรกในปี ค.ศ.1835 ท่ีบา้นของเขา
ในนฮูาวนนี์เ้อง ยิ่งท าใหย้า่นนฮูาวนเ์ป็นสถานท่ีท่ีนกัทอ่งเท่ียวจ าเป็นตอ้งไปเย่ียมชมกนัใหไ้ด ้

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel AC by Marriott, Copenhagen หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปท่ีก่อตั้งขึน้ในราว
คริสตศ์ตวรรษท่ี 10 ถือเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไป
ดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม และน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
น าท่ านถ่ าย รูปบริ เ วณลานกว้า งหน้า
พ ร ะ ร า ช วั ง อ ะ ม า เ ลี ย น บ อ ร์ ก 
(Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานท่ี
ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่ง

เดนมารก์ พระราชวงัแหง่นีก้่อสรา้งตามแบบ
สถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของ
พระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงั
ทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิง้แฮมใน
อังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกัน
คลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลาน
กวา้งซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาไดอ้ย่าง

สบาย เน่ืองจากพระราชวงัแห่งนีไ้ม่มีรัว้กั้น 
จตัรุสัดา้นหนา้ของพระราชวงัท่านจะพบกับ
อนสุาวรียข์องกษัตรยิเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดสูง่า
งามยิ่งนัก น าท่านถ่ายภาพกับน ้าพุเกฟิ
อ้อน(Gefion Fountain) อนุสาวรียท่ี์เป็น

วันที ่10 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอรก์-น า้พุเกฟิอ้อน-ลิดเดิล้ เมอรเ์มด 
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัรม์  
(อตัราค่าบรกิารตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมาแห่งต านานในการสรา้งประเทศ ลกัษณะเป็นน า้พุรูปป้ันผูห้ญิงก าลงัถือแสไ้ล่ววั 4 ตวั ท่ีมีต  านาน
เล่าขานกนัว่า เทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ พระราชินีเกฟิออ้น จึงแปลงร่าง
ลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้  า้ จนเกิดเป็นประเทศเดนมารก์  น าท่านถ่ายภาพกบั
เงือกน้อยลิดเดิล้ เมอรเ์มด(The Little Mermaid) ต านานแห่งความรกัของเงือกนอ้ยสญัลกัษณท่ี์
ส าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพันธ์อันลือช่ือของฮันส ์คริสเตียน แอนเดอรส์ัน (Hans 
Christian Andersen) แอเรียล คือ ตวัละครส าคญัท่ีท าใหก้รุงโคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอีกอย่างหนึ่ง 
นอกจากสวรรคแ์หง่เมืองทา่ วา่เป็นเมืองแห่งความรกัในเทพนิยายอีกดว้ย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริม
ชายหาดแลว้ แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการด์ และของท่ีระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แกว้น า้ พวง
กญุแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกดว้ย  
ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

14.25 น.  ออกเดนิทางจากกรุงโคเปนเฮเกน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เท่ียวบินท่ี TG951 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง) 

 
 
06.00 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 
 
 
 
 

วันที ่11  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

องัคาร-ศกุร ์
(วนัวาเลนไทน)์ 

08 - 18 ก.พ. 65 189,999.- 189,999.- 40,900.- 

เสาร-์องัคาร 
(วนัสงกรานต)์ 09 - 19 เม.ย. 65 199,999.- 199,999.- 40,900.- 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากโรงแรงทีพ่กัในโปรแกรมบางโรงแรมไมม่หีอ้งTriple room หอ้งส าหรบัพกั
สามทา่น เพือ่ความสะดวกลกูคา้ทีจ่อง3ทา่น ตอ้งพกัแบบหอ้ง Single room หอ้งพกัเตยีงเดีย่ว 
(พกั 1 คน) เทา่น ัน้ 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งเดนิทางตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 
11. กระเป๋าเดนิทาง 20 นิว้ 
12. ซมิเน็ตตา่งประเทศ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 40 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
50,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ม ี
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
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3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 
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