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ICELAND AURORA HUNTING 11 DAYS ( WINTER)  

ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ (ฤดหูนาว) 
(ถ ้าน ้าแข็งคริสตัล) 

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS+ICELAND AIR (TG+FI)  
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ไฮไลทข์องโปรแกรม  

เท่ียวแบบสบายๆ ไม่รีบ มีเวลาเท่ียว ครบทกุไฮไลท์  
พกั 2 คืนติด 2 ครัง้ สบายๆ ไม่ต้องย้ายโรงแรมบ่อยๆ 

>> ชมถ ้ำ CRYSTAL ICE CAVE  ถ ้ำกรำเซียสุดมหศัจรรย ์(หำ้มพลำดมีเฉพำะช่วงฤดูหนำวเท่ำนั้น) 

>> ชมภูเขำ KIRKJUFELL ภูเขำรูปหมวกอกีหน่ึงสญัลกัษณข์องไอซแ์ลนด ์ (หำ้มพลำด) 

>> กิจกรรมพำทำ่นออกล่ำแสงเหนือ AURORA HUNTING 

>> แช่บ่อน ้ำแร ่BLUE LAGOON  บ่อน ้ำแรช่ื่อดงัของโลก 

>> กิจกรรมขบั SNOW MOBILE ตะลยุกรำเซีย 

>> สนุกสนำนกบักิจกรรมข่ีมำ้ HORSEBACK RIDING ไอซแ์ลนดช์มทุ่งลำวำ  

>> ชมน ้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS  หน่ึงในน ้ำตกทีส่วยที่สุดของไอซแ์ลนด ์

>> ชมทะเลสำบธำรน ้ำแข็ง JOKULSARLON  ทีใ่หญ่ที่สุดของไอซแ์ลนดแ์ละยโุรป 

>> ชมชำยหำดสดี ำ VIK หน่ึงในชำยหำดที่สวยทีสุ่ดในโลก  

>> ชมอุทยำน PINGVELLIR / GOLDEN CIRCLE ไดร้บักำรข้ึนทะเบียนมรดกโลก  

>> ชมชำยหำด DIAMOND BEACH ชำยหำดน ้ำแข็ง 

>> ชมกลุ่ม แท่งหนิบะซอลต ์สุดมหศัจรรย ์ 

>> ชมเมือง REYKJAVIK  เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซแ์ลนด ์

  

 

พกัโรงแรมระดบั 3-4 ดำว * 

 

เมนูพิเศษ  

SEAFOOD PLATTER / อำหำรพ้ืนเมือง / ไทย / จนี 

รวมค่ำคนขบัรถในยุโรป  / รวมค่ำกิจกรรมพิเศษ 

น ้ำดื่มท่ำนละ 1 ขวด /วนั  
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัที่(1) สนำมบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.40 น.  ออกเดินทำงสู่ สนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที ่TG920 

วนัที่ (2) แฟรงค์เฟิร์ต  - เรคยำวกิ (ไอซ์แลนด์) - ชมเมือง   
05.55 น. เดินทำงถงึทำงสนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
13.05 น. ออกเดินทางสู่ เรคยำวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสำยกำรบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI521 
15.45 น. ถึงสนำมบินเคฟลำวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยำวิก เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ 

อ่าวแห่งควนั เน่ืองจากควนัไอน ้าท่ีพวยพุ่งข้ึนมาจากบ่อน ้าร้อน นอกจากน้ียงัมีต านานไวก้ิงโบราณ
ท่ีมีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
เรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยำวกิ (ระยะทำง 47 กม. ใช้เวลำ 50 นำที) ไดรั้บ
สมญานามวา่ (อ่าวแห่งควนั) เน่ืองจากควนัไอน ้าท่ีพวยพุ่งข้ึนมาจากบ่อน ้าร้อน นอกจากน้ียงัมี
ต านานไวก้ิงโบราณท่ีมีหลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน  

 
ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั             GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดบัเทียบเท่ำ  4 ดำว  (พกั 2 คืน ) 
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วนัที่ (3)     เรคยำวกิ – ภูเขำคร์ีกจูเฟล - น ้ำตกฮรวนฟอสซำร์ - เรคยำวกิ  
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดำร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) (ระยะทำง 180 กม. ใช้เวลำ
ประมำณ 2.30 ชม. ) ตั้งอยูบ่ริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขาเรียบ
มหาสมุทร มีทศันียภาพและธรรมชาติท่ีสวยงามยิง่ เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงเมืองส าคญัท่ีตากลอ้ง มือ
อาชีพมกัมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยงัเป็นเมืองท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง 
The Little Lift of Walter Mitty อีกดว้ย น าท่านเขา้ชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นัน่
คือ ภูเขำคร์ีกจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและ
ถือเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนดอี์กดว้ย ภูเขายงัมีน ้าตกขนาดเลก็ท่ีสวยงามมาก
แห่งหน่ึงอีกดว้ยช่ือวา่ น ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่วา่จะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็  มีความงดงามตลอด
ทั้งปี  อิสระใหท่้านถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น ้ำตกฮรวนฟอสซำร์ (Hraunfossar) (ระยะทำง 166 กม. ใช้เวลำ) เป็น
น ้าตกท่ีอยูใ่กล้ๆ  กบัหมู่บา้นเรยค์อลท ์(Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวนัตก
ของไอซ์แลนด ์และอยูถ่ดัจากบ่อน ้าพุร้อน Deildartunguhver ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ความพิเศษ
ของน ้าตกแห่งน้ีคือเป็นน ้ าตกท่ีไม่ไดไ้หลลงมาจากหนา้ผาตรงๆ เหมือนน ้าตกแห่งอ่ืนๆ แต่เป็น
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น ้าตกท่ีประกอบดว้ยสายน ้าเลก็ๆ ซ่ึงเกิดจากแหล่งน ้าผิวดิน รวมกบัน ้าท่ีละลายจากธารน ้าแขง็ ไหล
ผา่นชั้นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาท่ีช่ือ Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น ้าควิทอา (Hvítá) ตามสายธาร
ของแม่น ้า น ้าตกฮรวนฟอสซาร์ จึงมีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษอีกช่ือหน่ึงวา่ Lava waterfalls หรือ
น ้าตกลาวา โดยน ้าท่ีมีปริมาณมากของน ้าตกแห่งน้ีส่วนหน่ึงเป็นน ้าท่ีละลายมาจากธารน ้าแขง็ 
Langjokull ซ่ึงเป็นตน้น ้าดว้ย  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเรคยาวิค  (ระยะทำง 120 กม. ใช้
เวลำ1.30 ชม. ) 

 
ค ่ำ                     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ท่ีพกั              GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

****  แถมฟรี หำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย และมีกำรพยำกรณ์ว่ำมีโอกำสเห็นแสงเหนือ น ำท่ำน
ออกล่ำแสงเหนือ โดยรถโค้ช  โดยปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA 
BOREALIS) เป็นปรำกฏกำรณ์ที่ เกดิขึน้ตำมธรรมชำติในเขตบริเวณข้ัวโลกเหนือในกลุ่มประเทศท่ี
อยู่ในเขตอำร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรำกฎกำรณ์ที่เห็น
ได้ยำก ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ, ค่ำ KP , สถำนที่เกดิ , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเน่ืองจำกเป็นแสงท่ีมำ
จำกช่วงช้ันบรรยำกำศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลำฟ้ำเปิด  และอยู่ในระหว่ำงเดือนกนัยำยน  – 
กลำงเมษำยน ของทุกปี **** 
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วนัที่  (4) GOLDEN CIRCLE -  ซิงเควลลร์ี - น ้ำตกกลูล์ฟอสส์ - น ้ำพุร้อนเกย์เซอร์ 
   เซลฟอสส์  
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเท่ียวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า หรือ 
Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญา้ตดักบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ, ววัและมา้ไอซ์แลนดห์ากินอยูต่าม
ธรรมชาติ ชมสถานท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์ของชาติคือ อุทยำนแห่งชำติแห่งแรกของไอซ์แลนด์
ซิงเควลลร์ี (Þingvellir) (ระยะทำง 50 กม. ใช้เวลำ 1 ชม.) มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก 
(UNESCO) เป็นรอยเช่ือมระหวา่งทวีปยเูรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานท่ีแห่งน้ีมีความส าคญั
ในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด ์โดยรัฐสภาไดก่้อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 930 และต่อเน่ืองมาจนถึง
ปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยูต่รงรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซ่ึง
เป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) 
และภูเขาไฟเฮนกิลล ์(Hengill) เป็นจุดก าเนิดดา้นประวติัศาสตร์และดา้นธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดท่ีมี
รอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร  

 
จากนั้นน าท่านชมน ้ำพุร้อนธรรมชำติ (Geysir) น ้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลา
ประมำณ 1 ชม.) ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าวา่ กียเ์ซอร์ Geyser ท่ีใชก้นัทัว่โลก น ้าพุร้อนท่ีน่ีพวยพุ่งข้ึนสูง
กวา่ 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนดเ์หมือนพระเจา้บรรจงสร้างข้ึนมาอยา่งประณีต พลงังานท่ี
อยูใ่ตหิ้นเปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้าพุร้อน ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลได้
แปลงความร้อนใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใชท้ัว่ประเทศ   
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านชมน ้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทำง 10 กม. ใช้เวลำประมำณ 15 นำที) หรือ 
ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด ์ถือเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศและยงัจดัวา่เป็น 1 ใน 3 
ท่ีไอซ์แลนดจ์ดัใหอ้ยูใ่นเส้นทาง “วงกลมทองค า” ท่ีเม่ือผูม้าเยอืนไอซ์แลนดต์อ้งมาท่องเท่ียว ช่ือ
น ้าตกแห่ง Gullfoss มาจากค าวา่ Gull ท่ีแปลวา่ ทองค า และ Foss ท่ีแปลวา่ น ้าตก เม่ือรวมกนั
หมายถึง น ้าตกทองค า ถือเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิดจากการละลาย
ของธารน ้าแขง็และลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างท่ีความสูงกวา่ 30 เมตร  
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น าท่านชม เคริด (Kerid Crater ) ปำกปล่องภูเขำไฟ (ระยะทำง 60  กม. ใช้เวลำประมำณ 1 ชม.)ในสมยั
โบราณเป็นร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้มีน ้าท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีน ้าขงัตวั
อยูใ่ตดิ้น เป็นลกัษณะภูมิประเทศท่ีหาชมไดย้าก ปล่องภูเขาไฟ เคริด (The Crater Kerid) มีความกวา้ง 
270 เมตร และความลึกถึง 55 เมตร ท่ีน่ีมีอายมุากกวา่ 3,000 ปี จะสังเกตเห็นไดช้ดัวา่น ้าในทะเลสาบจะมี
สีฟ้าชดัมากตดักบัสี ดิน สีแดง-ส้มของลาวา อิสระใหท่้านสามารถเดินชมรอบปล่อง จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองเซลฟอส (SELFOSS) (ระยะทำง 10 กม. ใช้เวลำประมำณ 15 นำที) 

 
ค ่ำ                     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั  
พกั              HOTEL  SOUTH COAST SELFOSS   หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วนัที่ (5) SOUTH COAST -  น ้ำตกเซลจำลนัด์ฟอสส์ - น ้ำตกสโกกำร์ฟอสส์   
                     ไมดำลโจกุล – กจิกรรมพเิศษขับสโนว์โมบิล  -   คร์ีกจูแบจำร์เคลำส์ตูร์ 
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านท่องเท่ียวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนดมี์ช่ือเสียงในเร่ือง ของ
การคน้พบพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทน เช้ือเพลิง ท าใหป้ระเทศ
แห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ นอกจากน้ี พลงังานดงักล่าวยงัถูกน ามาใชใ้นดา้น
สาธารณูปโภคอีกดว้ย ทศันียภาพสองขา้งทาง เวน้ระยะไปดว้ย ฟาร์มปศุสัตว ์ฉากหลงัเป็นภูเขาไฟ
เฮกลา (Hekla) ท่ีมีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศ
ไอซ์แลนด ์ผา่นการ ระเบิดมาแลว้ถึง 19 คร้ัง ล่าสุดในปี 2012 น าท่านชม น ้ำตกเซลจำลนัด์
ฟอสส์ (Seljalandfoss) (ระยะทำง 70 กม. ใช้เวลำ 1 ชม.) น ้าตกท่ีมีช่ือเสียงและถูกขนานนามวา่เป็น
น ้าตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์น ้าตกแห่งน้ีแมจ้ะค่อนขา้งแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 
60 เมตร และเป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้าเซลยา่ลนัดซ่์า (Seljalandsá) โดยแม่น ้าสายน้ีมีตน้ก าเนิดอยูใ่ต้
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ธารน ้าแขง็เอยาฟยาตลาเยอคุตล ์(Eyjafjallajökull Glacier) ซ่ึงภูเขาไฟใตธ้ารน ้าแขง็แห่งน้ีไดป้ะทุ
ข้ึนและก่อใหเ้กิดความเสียหายสนามบินทัว่ยโุรปมาแลว้ ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกลบักบัสายน ้าตก
ขนาดใหญ่ท่ีไหลลงมาสู่พื้นราบ ใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัน ้ำตกสโกกำร์ฟอสส์ (Skogarfoss) (ระยะทำง 30 กม. ใช้เวลำ 30 นำที) 
มีความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้าตกท่ีเป็น ธรรมชาติ โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, 
โตรกผา และหุบเหวแลว้  
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านสู่ธารน ้าแขง็ Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนท่ีอยูสู่งท่ีสุดของโลก มี ความกวา้ง
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธารน ้าแขง็ทั้งหมดในไอซ์แลนด ์พื้นท่ีกวา่ 596 ตารางกิโลเมตร  น าท่านเปิด
ประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน ้าแขง็และน าท่านเปิดประสบการณ์ดว้ยการ  
ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน ้าแขง็ ตะลุยไปในทุ่งน ้าแขง็กวา้งอยา่งเตม็
อ่ิมตลอด 1 ชัว่โมง ( คันละ 2 ท่ำน พร้อมชุดกนัควำม หนำว,หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเท้ำบู๊ท มีให้
ทุกท่ำน )  ** หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกรำยกำรหำก สภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย ทำง
บริษัทคืนเงิน** จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองทางตอนใต ้คีร์กจูแบจำร์เคลำส์
ตูร์(Kirkjubæjarklaustur )  

 
ค ่ำ                      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ท่ีพกั               FOSSHOTEL NUPAR  หรือระดับเทียบเท่ำ 3 - 4 ดำว  (พกั 2 คืน)  
                           ** โรงแรมในเมืองมีมีจ ำกดั หำกเต็มทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองใกล้เคียงแทน ** 
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วนัที่ (6) วทันำโจกุล  - ทะเลสำบธำรน ้ำแข็งโจกุลซำลอน - ICE BEACH  
   ถ ำ้ Crystal Ice Cave 
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติวัทนำโจกุล (Vatnajökull National Park) (ระยะทาง 
100 กม. ใชเ้วลา 1.30 ชม.) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้
ของไอซ์แลนด ์(Iceland) รวมความสวยงามทางธรรมชาติหลายๆ อยา่งไวด้ว้ยกนัทั้งน ้าตก ชายหาด
สีด าและธารน ้าแขง็สีขาว ธารน ้าแขง็วทันาโจกุล Vatnajökull ธารน ้าแขง็หิมะท่ีมีอายมุากกวา่ 1,000 
ปี เป็นธารน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์และเป็นธารน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป โดย
ธารน ้าแขง็มีพื้นท่ีกวา่ 8,100 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ียงัมีถ ้าน ้าแขง็ท่ีสวยสุดๆ หาชมไดย้าก  

 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบธำรน ้ำแข็งโจกุลซำลอน (Jokulsarlon Glacier Lake) ท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรก
ในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และค่อยๆ ขยายตวัเพิ่มพื้นท่ีข้ึนเร่ือยๆ ในทุกๆปี ในปัจจุบนักินพื้นท่ีกวา้ง
ถึง18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้าถึง 200 ม. ทะเลสาบธารน ้าแขง็โจกุลซาลอนจึงไดช่ื้อวา่
เป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอนัดบัสองของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความงดงามของทุ่งน ้าแขง็กอ้นใหญ่ท่ี
ละลายลงมาจากภูเขาน ้าแขง็ดา้นบนและไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจไดพ้บกบันกทะเลสีด าท่ีริมฝ่ัง
ทะเลตอนปลายท่ีเช่ือมระหวา่งทะเลกบัโจกุลซาลอน ท่ีมีช่ือเรียกวา่ Skúas และสีขาวตระกูลนก
นางนวล ท่ีเรียกวา่ big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะไดเ้ห็นสิงโตทะเลท่ีด าผดุด าวา่ย หรือหา
อาหารอยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นสถานท่ีน้ียงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั JAMES 
BOND และBATMAN อีกดว้ย  
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จากนั้นน าท่านเดินเล่นชายหาดน ้าแขง็ Ice Beach หรือท่ีเรียกกนัวา่ Diamond Beach ชายหาดใกล้
กบัธารน ้าแขง็โจกุลซาร์ลอน โดยจะมีกอ้นธารน ้าแขง็ท่ีอยูใ่นทะเลมีทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่
ต่างๆ มาเกยอยูช่ายหาด อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพา
ท่านตะลุยไปในธารน ้าแขง็ 
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านชมถ ำ้คริสตัล (Crystal Ice Cave) เป็นถ ้าในทะเลสาบแช่แขง็ท่ีเกิดจากธารน ้าแขง็สวี
นาเฟลลโ์จกุล (Svinafellsjokull Glacier) ในอุทยานแห่งชาติวทันาโจกุล (Vatnajokull National 
Park)  โดยถ ้าแห่งน้ีมีปากถ ้าท่ีเป็นปล่องน ้าแขง็สูงประมาณ 22 ฟุต แต่เน่ืองจากสภาพอุณหภูมิท่ี
ค่อนขา้งมีการเปล่ียนแปลงบ่อย รูปแบบของถ ้าน ้าแขง็จึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การเขา้ไปชมความงดงามของถ ้าน ้าแขง็ จึงสามารถท าไดแ้ค่ในช่วงฤดูหนาว ความความ
โดดเด่นของถ ้าแห่งน้ีก็คือ ผนงัน ้าแขง็คือกอ้นน ้าแขง็สีฟ้าอ่อนเหมือนกบักอ้นคริสตลั ท่ีสามารถ
มองเห็นไดภ้ายใตผ้นงัถ ้า ใหค้วามรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง (ขอสงวนสิทธ์ิเด็กอำยุต ่ำ
กว่ำ 10 ปี ในกำรเข้ำชมถ ำ้คริสตัล เน่ืองจำกเป็นข้อก ำหนดในกำรเข้ำชมของถ ำ้ หรือผู้ท่ีมีสุขภำพไม่
แข็งแรงและหำกเกดิเหตุสุดวิสัยต่ำงๆไม่สำมำรถเข้ำชมถ ำ้ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ (เน่ืองจำกถ ำ้ Crystal 
Ice Cave จะขึน้อยู่กบัปัจจัยของสภำพอำกำศเป็นส ำคัญต้องเช็คกนัวัน/วัน และเพ่ือควำมปลอดภัย
เป็นส ำคัญ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิรำยกำร ทำงบริษทัจะเปลีย่นให้ท่ำนไปเข้ำชมถ ำ้ ICE 
CAVE หรือ Blue Tunnel ซ่ึงมีควำมสวยงำมไม่แพ้กนั แทน) 

 
ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ท่ีพกั               FOSSHOTEL NUPAR  หรือระดับเทียบเท่ำ  3 -4 ดำว 
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วนัที่  (7)  วคิ - หำดทรำยด ำ – ขี่ม้ำชมทุ่งลำวำ -  เรคยำวกิ -  โบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยำ                
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม) หมู่บา้นทาง
ตอนใตข้องประเทศ มีชายหาดสวยสีด า ซ่ึงเคยไดรั้บการโหวตวา่เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกปี 
1991  น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถวิ์ก และใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ของฝากตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านชม หำดทรำยสีด ำ (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  (ระยะทำง 10 กม. ใช้เวลำ
ประมาณ 20 นำที) ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต ์เป็นหินอคันีท่ีพบได้
โดยทัว่ไป เกิดจาก  การเยน็ตวัของลาวาอยา่งรวดเร็วบนพื้นผิวโลก 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านสนุกสนานกบักิจกรรมข่ีม้ำ (HORSEBACK RIDING) ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบั
กิจกรรมเท่ียวชมบรรยากาศชนบทของไอซ์แลนดบ์นหลงัมา้ไอซ์แลนดิกพนัธุ์แท ้โดยมา้ไอซ์แลนด์
นั้นไดรั้บการคุม้ครองจากชาวไอซ์แลนดเ์ป็นอยา่งดีเพราะวา่เจา้มา้ผมยาวเหล่าน้ีสืบเช้ือสายมาจาก
มา้ของผูท่ี้เขา้มาตั้งรกรากรุ่นแรกๆ ในช่วงศตวรรษท่ี 9 จนถึงปัจจุบนัมา้ไอซ์แลนดิกก็ไดรั้บความ
คุม้ครองมายาวนานมากกวา่ 1,000 ปีแลว้ อิสระใหท่้านท ากิจกรรมหรือถ่ายรูปกบัมา้ (ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชม.)  ** หำกอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิงดให้บริกำร **  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเรคยำวิก (ระยะทำง 50 กม. ใช้เวลำประมาณ 45 นำที) น าท่านชม
โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยำ (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุดในไอซ์แลนด ์เป็นจุด
ท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมืองท่ีเม่ือข้ึนไปดา้นบนจะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์
น้ีมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ สถาปนิกกุดโยน 
(Guðjón Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิสท ์รวมเวลาการก่อสร้าง 
38 ปีคือตั้งแต่ปีเร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986  
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น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน Laugavegur ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของกรุงเรคยาวกิ เชิญท่านอิสระช้
อปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่ำ                      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ท่ีพกั              GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 

****  หำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย และมีกำรพยำกรณ์ว่ำมีโอกำสเห็นแสงเหนือ น ำท่ำนออกล่ำแสง
เหนือ โดยปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่ เกดิขึน้ตำมธรรมชำติในเขตบริเวณข้ัวโลกเหนือในกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในเขตอำร์กติก 
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เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ ด้วย และถือเป็นปรำกฎกำรณ์ท่ีเห็นได้ยำก ขึน้อยู่กบั
สภำพอำกำศ, ค่ำ KP , สถำนที่เกดิ , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเน่ืองจำกเป็นแสงท่ีมำจำกช่วงช้ัน
บรรยำกำศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลำฟ้ำเปิด  และอยู่ในระหว่ำงเดือนกนัยำยน  – กลำง
เมษำยน ของทุกปี **** 

วนัที่ (8) เพอร์ลนั - SOUTH COAST -  น ้ำตกเซลจำลนัด์ฟอสส์ - น ้ำตกสโกกำร์ฟอสส์  
                     ไมดำลโจกุล – กจิกรรมพเิศษขับสโนว์โมบลิ  -   คร์ีกจูแบจำร์เคลำส์ตูร์ 
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านไปชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ชาติอนั
น่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิง่ใหญ่ในการยติุสงครามเยน็ 
ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด,์ ศาลาเทศบาลเมือง 

 
น าท่านถ่ายรูปกบั Solfar หรือช่ือภาษาองักฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือท่ี
ตั้งอยูใ่นกรุง Reykyavik สร้างข้ึนโดยช่างสลกัช่ือ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมกัจะ
เขา้ใจผิดวา่มนัคือสัญลกัษณ์เรือไวก้ิง แต่จริงๆแลว้ The Sun Voyager มีความหมายโดยนยัเดิมวา่ 
“เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตยด์ว้ย เป็นอีกหน่ึงงานประติมากรรมท่ี
นกัท่องเท่ียวไม่ควรท่ีจะพลาดถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
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น าท่านไปชม เพอร์ลนั (Perlan) เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวค้อยตอ้นรับแขกบา้นแขก
เมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบอาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยูบ่นฐานท่ี
คลา้ยถงัน ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, 
พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนน ้า และร้านขายของท่ีระลึก  

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 



ICELAN AURORA HUNTING 11 DAYS (TG+FI)  ไอซ์แลนด ์แสงเหนือ 11 วนั                                                                        19 | P a g e  
 

จากนั้นน าท่านชมและแช่ บ่อน ้ำแร่บลูลำกูน (Blue lagoon Hot Springs) (ระยะทำง 55 กม. ใช้เวลำ
ประมาณ 50 นำที) บ่อน ้าพุร้อนท่ีเกิดท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ ตั้งอยูใ่นเขตลาวาทางตะวนัตกเฉียงใต้
ในประเทศอุณหภูมิเฉล่ียของน ้าท่ี 40 องศาเซลเซียส โดยน ้าในบ่อน ้าแร่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุ
หลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคท่ีเก่ียวกบั โรคผิวหนงั  อิสระใหทุ้กท่านผอ่นคลายและ
พกัผอ่นตามอธัยาศยั   

 
ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร LAVA  RESTAURANT  ภำยใน BLUE LAGOON 
ท่ีพกั               PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK HOTEL     หรือระดับเทียบเท่ำ   

วนัที่  (9)  เรคยำวกิ – แฟรงค์เฟิร์ต - ช้อปป้ิง 
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบ SET BOX 
  น าท่านออกเดินทางสู่ สนำมบินเคฟลำวิก 
07.25 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสำยกำรบินไอส์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI520 
12.05 น. เดินทำงถงึทำงสนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน น ำท่ำนตรวจรับสัมภำระ 
 กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 

จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาวา่
การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ท่ีเรียกวา่ ออสไซเล่อ 
(OSTZEILE) ท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคย
ถูกท าลายหมดส้ินเม่ือสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดทุ้กรายละเอียดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
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ของน ้าพุแห่งความยติุธรรมท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน ผา่นชมโบส์ถเซนตพ์อล และวิหาร
ใหญ่ประจ าเมือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ยา่นถนนซายล ์
(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเตม็ไปดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม
ช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ 
อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง พเิศษ เมนู  SEAFOOD PLATTER 
ท่ีพกั               HILTON CITY HOTEL FRANKFURT HOTEL     หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วนัที่  (10) แฟรงค์เฟิร์ต - สนำมบิน 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
 อิสระท่านตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต 
 ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 
13.45 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย  เทีย่วบินที่ TG 921 

วนัที่ (11)  กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ   
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อๆไป *** 
 

************************************************************** 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

16 – 26 กุมภำพนัธ์ 2566 219,900 219,900 199,900 195,900 30,000 

9 – 19 มีนำคม 2566 219,900 219,900 199,900 195,900 30,000 

 
** รำคำนีเ้ป็นรำคำทัวร์ตั้งแต่  15 ท่ำนขึน้ไป ** 

** หำกต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
** ท่ำนใดท่ีจะออกตั๋วภำยในประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 

** รำคำอำจมีปรับขึน้-ลง ตำมรำคำน ้ำมันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบินประกำศปรับ  
และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 

หมำยเหตุ : 
รำยกำรทัวร์และรำคำทัวร์ อำจมีกำรปรับ/เปลีย่นแปลงหำกเกดิจำกเหตุสุดวิสัย  เช่น กำรจรำจร / อุบัติเหตุ / สภำพอำกำศ/ 
กำรเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน/ ค่ำเงิน /กำรปรับขึน้ภำษีน ้ำมัน ทำงบริษัทสำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำม
ควำมเหมำะ โดยทำงบริษัทจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นหลกั และหำกลูกค้ำท่ำนใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ
เกดิเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถท ำได้ครบตำมดังกล่ำว บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้ำเพรำะทำงบริษัทได้จ่ำยเงิน
ให้แก่ทำงแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้ำก่อนเดินทำงเรียบร้อยแล 

 
อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
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7. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ำน / วัน  
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

5. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ** ที่เรำไม่รวมเข้ำไว้เน่ืองจำก โรงแรมในไอซ์แลนด์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี PORTER 
บริกำรทุกโรงแรม เพ่ือควำมสะดวกของทุกท่ำน 

กำรจองและกำรช ำระ  
a. กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 100,000 บำท ภำยใน 3 วัน  นับวันจำกวันจอง 
b. จำกวันจองและช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำง 14 วัน 
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน   

หมำยเหตุ 
*** กรณีวีซ่ำยังไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่ำทัวร์ท้ังหมดก่อนตำมก ำหนด 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตผุลใดกต็ำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่จ่ำยท่ีเกดิขึน้จริงเท่ำนั้น 

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำรกำรบิน  
และผลของวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดทั้งหมด 

 
กำรยกเลกิ 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้ำงต้น *** 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกกำรเดินทำง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอา่งอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นเอกสิทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนให้กับท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋ำ 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินไทย (TG) อนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
 ◊ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบิน ไอซ์แลนด ์แอร์ อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20  กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน)   
      ถือขึ้นเคร่ืองได ้10 กิโลกรัม 
 ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
 

 


