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❖ ราคารวมทิปหัวหน้าทัวร์ ทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถแล้วไม่ต้องจ่ายเพิม่*** 
❖ ชมภูเขาเคร์ิกจูเฟล ภูเขาทรงหมวกสัญลกัษณ์ของไอซ์แลนด์แบบพาโนรามา 
❖ สนุกสนานไปกบักจิกรรมการล่าแสงเหนือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแสนสวยสุดมหัศจรรย์ 
❖ ชมน ้าตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS  
❖ ชมชายหาดสีด าท่ีหม่บ้านวกิ หนึงในชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลก  
❖ ถ่ายรูปกบัแท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์ 
❖ ชมภายในถ า้น ้าแข็ง ความประติมากรรมทางธรรมชาติท่ีสวยแปลกตา 
❖ ชมอุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ อุทยานชาติได้รับการขึน้เบียนมรดกโลก 
❖ ชมกเีซอร์ น ้าพุร้อนธรรมชาติ ท่ีพวยพุ่งขึน้สูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที 
❖ ชมทะลสาบธารน ้าแข็ง JOKULSARLON 
❖ ต่ืนเต้นไปกบัการขับ SNOW MOBILE ตะลุยหิมะทุ่งน ้าแข็งแลงโจกุล 
❖ ชมชายหาด DIAMOND BEACH 
❖ ล่องเรือชมปลาวาฬ กจิกรรมอนัเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติ 
❖ ผ่อนคลายไปกบัการ แช่บ่อน ้าแร่ BLUE LAGOON บ่อน ้าแร่สีสวยช่ือดังของโลก 
❖ เท่ียวชมหมู่เกาะแฟโรถ่ายรูปน ้าตกมูลาฟอสเซอร์ เป็นน ้าตกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะ 
❖ ทัวร์รอบเกาะแฟโร Golden Circle ชมหมู่บ้าน SAKSUN, TJORNUVIK  และ GJOGV หมู่บ้านท่ี
สวยท่ีสุดบนหมู่เกาะแฟโร ชมบ้านหลงัคาหญ้า เอกลกัษณ์ของเกาะแฟโร 
❖ เดินเล่นถ่ายรูปในเมืองทอร์สเฮาน์ ชมบริเวณท่าเรือสีสันสดใส 
❖ เพลดิเพลนิไปกบัการเดินเล่นชมเมือง โคเปนเฮเก้น และ ช้อปป้ิงท่ีถนนสตรอยก์ และ นูฮาวน์ 

 

 
 
 
 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน 

วนัที่สอง 
กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน BKK-CPH TG 950 0050  -  0635 

โคเปนเฮเกน–เรคยาวิก CPH-KEF FI 205 1305  -  1530 

วนัที่สิบ เรคยาวิก - แฟโร KEF-FAE RC 402 0900  -  1125 

วนัที่สิบสอง แฟโร - โคเปนเฮเกน FAE-CPH RC 456 1430  -  1735 

วนัที่สิบสาม โคเปนเฮเกน-กรุงเทพ CPH-BKK TG 951    1350  -  0620+1 

ก าหนดการเดินทาง 

22 มีนาคม – 04 เมษายน  2566 299,900.- 
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วันแรก กรุงเทพ  

21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว 2 เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง 

 

วันที่สอง กรุงเทพ – โคเปนเฮเกน – ไอซ์แลนด์ 

00.50 น.  “เหิรฟ้าสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น" ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG950 (ใชเ้วลาบิน 
12.10 ชม/รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน)  

06.35 น. เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของ
ศุลกากรแลว้  น าท่านพกัผ่อนและรับประทานอาหารเช้าในเล้าจน์ภายในสนามบิน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน  
13.05 น. ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวิค กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด ์โดยสายการบินไอส์แลนด์แอร์ 

เที่ยวบิน FI205 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หรือ โรงแรมที่พกั 

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือ เทียบเท่า 
 

วันที่สาม ไอซ์แลนด์ – บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น ้าตกเฮินฟอซซ่า - ภูเขาเคิร์กจูเฟล  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์กาเนส (Borgarnes) (เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองทางฝ่ังตะวนัตกของ
ไอซ์แลนด ์น าท่านแวะชมน ้าพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) บ่อน ้าพุร้อนใหญ่
ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์อุณหภูมิน ้าสูงสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน ้าพุร้อนท่ีมีน ้าไหลเร็วท่ีสุดในยโุรป  
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 น าท่านชม น ้าตกเฮินฟอซซ่า (Hruanfossar Waterfall) ซ่ึงในภาษาไอซ์แลนดิก Hruan แปลว่า ลาวา 
เน่ืองจากเป็นน ้าตกท่ีไหลลงมาจากล าธารความยาวกวา่ 900 เมตรซ่ึงพาดอยูบ่นทุ่งลาวาท่ีประทุข้ึนมาจาก
ภูเขาไฟใตพ้ิภพซ่ึงอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งแลงโจกุลกลาเซียร์ (Lungjokull Glacier)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

บ่าย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์(Grundarfjordur) เป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก
จากทั้งในไอซ์แลนดแ์ละต่างประเทศ มาเยอืนและเพลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบ
สงบ ลดัเลาะไปตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆในเขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ชมความงดงามของ
ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บ
ความนิยมมากในหมู่นกัไต่เขา ใกล้ๆ ภูเขายงัมีน ้ าตกขนาดเล็กๆท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงอีกดว้ย อิสระให้
ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

        หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR HOTEL หรือ เทียบเท่า 

วันที่ส่ี  บลอนดูออส - อาร์คูเรย์ร่ี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ก่อนน าท่านเดินทางสู่ เมืองบลอนดูออส (Blonduos) (เดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) เมืองทางฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ ท่ียงัความน่ารักและเงียบสงบ พร้อมธรรมชาติอนัแสน
พิสุทธ์ิ น าท่านเท่ียวชมหมู่บ้านเล็กๆและเก็บภาพความสวยงามของเมืองติดมหาสมุทรอีกแห่งของ
ไอซ์แลนด ์ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์ร่ี (Akureyri) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองใหญ่อนัดบัสอง

ของไอซ์แลนด ์บา้นเรือนถูกปลูกสร้างจากไมท้าสีสันสดใสตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า ตั้งอยูเ่ป็นระเบียบอยา่งลง
ตวั ตลอดเส้นทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของไอซ์แลนด ์เมืองอาคูเรยร่ี์มีแม่น ้าโครสซาเน
สบอร์เกยีร์  (Krossanesborgir) เป็นแม่น ้าสายส าคญัของเมืองไหลผา่น ชมบา้นเรือนท่ีจดัแผนผงัเมือง
เมืองอยา่งเป็นระเบียบ สวยงาม น าท่านชม โบสถ์อาคูเรย์ร่ี เป็นสัญญลกัษณ์ของเมือง เป็นโบสถค์ริสต์
นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940  หนา้ต่างกระจกสีกลางเหนือ
แท่นบูชามีความสวยงามเป็นอยา่งมาก ภาพแกะสลกันูนบนระเบียงโดยประติมากรแสดงการบพัติส 
จากนั้นน าท่านสู่ถนนคนเดิน เกเรอโตรกาตา (Gerartogata) อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงบน ถนนสายชอ้ปป้ิง
ของเมืองอาคูเรยร่ี์ 

 

 

 

 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั HOTEL KJARNALUNDUR หรือ เทียบเท่า 
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วันที่ห้า อาร์คูเรย์ร่ี - น ้าตกโกดาฟอสส์ - ทะเลสาบมิวัทน์ - นามาฟแจล – ดิมมูบอร์เกยีร์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางเขา้ชมน า้ตกโกดาฟอสส์ (Godafoss Waterfall) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หรือท่ี
รู้จกัในนาม น ้าตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของ
ประเทศไอซ์แลนด ์และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไอซ์แลนด ์
น ้าตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร และมีความก วา้งมากกวา่ 30 เมตร น ้าตกถูกคน้พบโดยนกับุญชาว
คริสต ์1,000 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) (ประมาณ 1.20 
ชัว่โมง) ทะเลสาบสีฟ้าขนาดประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของไอซ์แลนด ์
เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอลท์ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีต  

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชมนามาฟแจล (Namafjall) หรือบ่อโคลนเดือด คือโคลนตะกอนท่ีอ่ิมตวัไปดว้ยน ้า ซ่ึงมีไอน ้า
ร้อนจดัอยูเ่บ้ืองล่าง เม่ือไอน ้านั้นเคล่ือนท่ีจะท าใหโ้คลนท่ีอยูด่า้นบนพุ่งกระจายข้ึนมาคลา้ยการระเบิด
ยอ่ยๆ ในบริเวณภูเขาไฟ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์
จากนั้นน า 
ท่านเข้าชมดิมมูโบร์กร์ี (Dimmuborgir) หรือท่ีแปลวา่ ปราสาทด า พ้ืนท่ีซ่ึงเกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟคร้ังใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุมพ้ืนท่ีเม่ือโดนอากาศและน ้าท่ีเยน็จดั จึง
ท าใหพ้ื้นท่ี 
โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพ้ืนเมืองเช่ือวา่ดินแดนแห่งน้ี
เป็นสถานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพิ้ภพ ซ่ึงเม่ือซาตานถูกขบัไล่จากสวรรคล์งสู่
ดินแดนใตพิ้ภพและผา่นดิมมูโบร์กีร์ ท าใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ีเกิดภยัธรรมชาติข้ึน 
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   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางไปยงั เมือง Faskrudsf Jordur ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 
   ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั FOSSHOTEL EASTFJORD HOTEL หรือ เทียบเท่า  
 
วันที่หก Faskrudsf Jordur – วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล –โจกุลซาลอน-ถ า้น ้าแข็ง – หมู่บ้านวิก  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
4 ชัว่โมง) ชมธรรมชาติอนัแปลกตาหลายส่ิงอยู่ท่ีเดียวกนั เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าท่ีมีหิมะปกคลุมทั้งปี 
ธารน ้าใส 
ซ่ึงไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอนัอุดมสมบูรณ์ดว้ยตน้เบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไมห้ลากหลาย
สายพนัธุ์บานสะพร่ังในฤดูดอกไมผ้ลิของแต่ละปี ชมลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งท่ีเกิดการเยน็ลงอยา่ง
ช้าๆท าให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหล่ียม ถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอนัน่าท่ึง จนเขา้สู่เขต
อุทยานฯท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ตั้งอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 
ตร.กม. เท่ากบัธารน ้าแขง็ทั้งหมดในทวีปยโุรปรวมกนั และขนาดความหนามากท่ีสุดหนาประมาณ 1,000 
เมตร น าท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง ซ่ึงรู้จกักนัเป็นอย่างดีว่าเป็น
ทะเลสาบธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดใน 
ประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งมากข้ึนๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีกวา้งถึง  18 
ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้ าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ชมไอซ์เบิร์ก ภูเขาน ้าแข็งก้อนมหึมา 
เรียงรายโผล่ 
พน้พ้ืนน ้าของทะเลสาบ สีสันสวยงามยามเม่ือกระทบแสงอาทิตย ์น่าประทบัใจยิ่ง เป็นภาพธรรมชาติท่ีมี
อยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลก พร้อมน าท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน ้าแขง็ในระยะใกล ้ 
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เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย    น าท่านเข้าชมความสวยงามของประติมากรรมทางธรรมชาติภายในถ า้น ้าแข็ง (Ice Cave) แห่งวทันาโจ

กุล อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติของถ ้าน ้ าแข็งท่ีเรียกไดว้่าเป็นถ ้าน ้ าแข็งท่ีสวย
ท่ีสุดในไอซ์แลนดแ์ละจะเขา้ชมไดใ้นช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก (Vik) 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) หมู่บา้นเลก็ๆทางตอนใตสุ้ดของไอซ์แลนด ์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั  
              หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั KATLA BY KEAHOTELS หรือ เทียบเท่า 

**ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทั้งนี้เน่ืองจากแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ จะมองเห็นหรือไม่ขึ้นกับ
สภาพอากาศ ณ วันนั้นเป็นส าคัญ ** 

 
 
 
 
  
 
 
 

วันที่เจ็ด วิก -หาดทรายสีด า – พิพธิภัณฑ์สโกการ์ – น ้าตกสโกการ์ – น ้าตกเซลยาลนัส์ – เซลฟอสส์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านแวะชมหาดทรายสีด า (Black Beach) ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต ์
นับเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีแปลกตาและมีความสวยงามท่ีหน่ึงบนโลก จากนั้นน าท่านออกเดินทาง
ท่องเท่ียวตามเส้นทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซ์แลนด ์ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองของการคน้พบพลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทนเช้ือเพลิงท าใหป้ระเทศแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็นเมืองท่ีไร้ 
มลพิษ  
น าท่านไปยงั Myrdalsjokull  ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที กจิกรรม 
ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งแลงโจกุล ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอ่ิมตลอด  1 ชัว่โมง 
(รวมชุดกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สโกการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภณัฑโ์บราณกลางแจง้ สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1949 สถานท่ีซ่ึงรวบรวมคอลเลคชัน่โบราณแสดงความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยูใ่นอดีตของชาว 
นอร์ดิค จากนั้นแวะถ่ายรูป น ้าตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทบัใจ
กบัความสวยงามของน ้าตกท่ีเป็นธรรมชาติ แรงกระแทกของปลายสายน ้าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทัว่บริเวณ 
ท าให้หญา้ตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินท่ีเรียงรายริมล าธารเบ้ืองล่างอยา่งสวยงาม โอบลอ้ม
ไปดว้ยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหวเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าประทบัใจกบัผูท่ี้มาเยอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย  น าท่านชม น ้าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) มีความสูง 60 เมตร อีกหน่ึงน ้ าตกท่ีมี

ช่ือเสียงของไอซ์แลนด ์ซ่ึงบริเวณดา้นหลงัม่านน ้าตกสามารถเดินเขา้ไปสัมผสัไดด้ว้ย น าท่านเดินทางสู่
เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) ประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั 
  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SELFOSS HOTEL & SPA หรือ เทียบเท่า 
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วันที่แปด เซลฟอสส์ –โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลร์ี – น ้าตกกูล – กเีซอร์ – เมืองเรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์
กรีมสคิร์คยา – เพอร์ลนั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติของประทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า หรือ 

Golden Circle ชมทศันียภาพของทุ่งหญา้สลบักบัทุ่งลาวา ฝูงสัตวน์านาชนิดทั้ง แกะ ววั มา้ ท่ีเล้ียงและ
หากินตามธรรมชาติ น าท่านเขา้ชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรสร้างข้ึนภายใน อุทยานแห่งชาติซิง
เควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซ่ึงได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ   

  เดินทางไปชม น ้าตกกูลฟอสส์(Gullfoss) หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่ง
หน่ึงของประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานท่ีในเส้นทาง “วงแหวนทองค า” สถานท่ีท่ีผูม้าเยอืนไอซ์แลนด์
ไม่ควรพลาด  ช่ือน ้ าตก Gullfoss น้ีมาจากค าว่า Gull ท่ีแปลว่าทองค าและ Foss ท่ีแปลว่าน ้ าตก  เม่ือ
รวมกนัหมายถึง น ้ าตกทองค า เป็นหน่ึงในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิดจากการละลาย
ของธารน ้าแขง็และลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างในระดบัความสูงกวา่ 30 เมตร  

  จากนั้นน าท่านชม น ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุร้อนหรือเกย์ซีร์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า กีเซอร์ ท่ีใช้
กนัทัว่โลก   น ้ าพุร้อนท่ีน่ีพวยพุ่งข้ึนสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลงังานท่ีอยู่ใตหิ้นเปลือกโลก 
ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้าพุร้อน ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลไดน้ าประโยชน์จากแหล่งความ
ร้อนทางธรรมชาติน้ีมาเป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใชท้ัว่ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่เมืองเรคยาวิก (Reykjavík) น าท่านถ่ายรูปกับสถานท่ีส าคัญต่างๆ ของเมืองหลวงแห่ง

ไอซ์แลนด ์แวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถท่ี์สูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เป็น
จุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมือง โบสถไ์ดรั้บการออกแบบใหค้ลา้ยคลึงกบัความสมมาตรทางคณิตศาสตร์ของ
ภูเขาไฟ Basalt โบสถ์น้ีมีความส าคญัในฐานะเป็น ศาสนสถานเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของ
สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิสท ์  
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  ชมภายนอก Hofdi House สถานท่ีจดัการประชุมสุดยอดเรคยาวิกในปี 1986 ของประธานาธิบดีโรนลัด ์เร
แกนแห่งสหรัฐอเมริกาและเลขาธิการมิคาอิล กอร์บาชอฟแห่งสหภาพโซเวียต ในช่วงทศวรรษท่ี 1940 - 
1950 บา้นน้ีป็นสถานท่ีตั้งของสถานเอกอคัรราชทูตองักฤษ  ก่อนจะถูกบูรณะใหม่ในปี 2501 ปัจจุบนัถูก
น ามาใช้ในงานเล้ียงรับรองและงานร่ืนเริงต่างๆ ชมภายนอกของ City Hall ท่ีตั้ งของส านักงาน
นายกเทศมนตรีเมืองเรคยาวิก ปัจจุบนัใชส้ าหรับนิทรรศการศิลปะ การท างาน หรือการแสดงดนตรีสด
ประจ าเมือง  

   
  จากนั้นชม เพอร์ลัน (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวส้ าหรับตอ้นรับแขก

บา้นแขกเมืองโดยสถาปนิกช่ือดงั อิงกิ มูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวงตั้งอยูบ่น
ฐานท่ีคลา้ยถงัน ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกล  

  แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม,พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนน ้ า และร้านขาย
ของท่ีระลึก น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เพอร์แลน (Perlan Museum Wonders of Iceland) จุดชมวิวเรค
ยาวิกแบบ 360 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือ เทียบเท่า 
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วันที่เก้า ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น ้าแร่บลูลากูน 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางไปยงัท่าเรือเพ่ือ ล่องเรือชมปลาวาฬ กิจกรรมอนัเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในการดู
ปลาวาฬแบบธรรมชาติโดยนัง่เรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไมซ่ึ้งออกแบบให้โตค้ล่ืนลมไดอ้ยา่งน่ิมนวล ปลาวาฬ
ท่ีอาศยัอยูใ่นน่านน ้าแถบน้ีจะมี 3 สายพนัธุ์ดว้ยกนั คือ วาฬมิงค์ หรือ ในส าเนียงภาษาไอซ์แลนด ์เรียกวา่ 
มิงคี (Minke) , วาฬหลังค่อม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใช้
เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง (บนเรือมีชุดกนัหนาวบริการ) (บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษทัฯ เรือยกเลิกให้บริการ
อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย)*** 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านไปยงับ่อน ้าแร่บลูลากูน (BLUE LAGOON)  หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ

ระดบัโลกและโด่งดงัท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด ์อิสระใหท้่านแช่น ้าแร่ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั 
Stream & Sauna เพ่ือการพกัผอ่นตามอธัยาศยั (มีบริการผา้ขนหนูใหท้่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าและ
หมวกคลุมผมไปด้วยส าหรับการแช่น ้าแร่ในบลูลากูน ***  

 
 
 

 

 

 

 
อิสระใหท้่านเดินสัมผสับรรยากาศชมเมืองและชอ้ปป้ิงบริเวณถนนคนเดินยามเยน็ในตวัเมืองเรคยาวคิ 
จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือ เทียบเท่า 
**ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทั้งนี้เน่ืองจากแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ จะมองเห็นหรือไม่ขึ้นกับ
สภาพอากาศ ณ วันนั้นเป็นส าคัญ ** 
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วันที่สิบ เรคยาวิค – หมู่เกาะแฟโร – น ้าตกมูลาฟอสเซอร์ - หมู่บ้านบูเออร์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง(Boxed Breakfast) 
06.00 น. น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินหมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands) โดยสายการบินแอตแลนติกแอร์เวย์     

เที่ยวบินที่ RC402   
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินแฟโร (FAROE ISLAND AIRPORT) ประเทศเดนมาร์ก 

 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเที่ยวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) เป็นประเทศในกลุ่มเกาะจ านวน 18 เกาะ ตั้งอยูท่างตอน
เหนือ 

 ของมหาสมุทรแอตแลนติกระหวา่งสกอตแลนด ์นอร์เวย ์และไอซ์แลนด ์หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการ
ปกครองตนเองของเดนมาร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 โดยมีสถานภาพเหมือนกบักรีนแลนด ์มีอ านาจในการ
ปกครองตนเองทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการต่างประเทศและการทหาร หมู่เกาะแฟโร มีความหมายวา่ “เกาะ
แห่งแกะ” มีภาษาของตวัเองคือ “ภาษาแฟโร” แต่ภาษาราชการจะใชเ้ดนมาร์กควบดว้ย มีสกุลเงินเป็นของ
ตวัเองคือ “โครนาแฟโร” และมีเมืองหลวงคือเมือง “ทอร์สเฮาน์” มีระบอบกษตัริย ์และมีนายกรัฐมนตรี
บริหารกิจการบา้นเมือง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปกบัน ้าตกมูลาฟอสเซอร์ (Mulafossur waterfall) ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของหมู่
เกาะแฟโร เพราะเป็นน ้าตกท่ีปรากฏในภาพโปสการ์ดมากมาย ใหท้่านไดช่ื้นชมธรรมชาติและความ
สวยงามของน ้าตกซ่ึงมีฉากหลงัเป็นภูเขาสวยแห่งเกาะแฟโร อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  
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น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบูเออร์ (Bour Village) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาหินเลียบฝ่ังทะเล 
นบัเป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามและมีทศันียภาพของธรรมชาติท่ีปรากฏใหเ้ห็นในโปสการ์ดและหนงัสือ
ท่องเท่ียวมากมาย เป็นหมู่บา้น่ีตั้งอยูใ่นซอร์แวงฟยอร์ด (Sorvagsfjord) เรียกไดว้า่เป็นฟยอร์ดท่ีมีความ
สวยงามทางธรรมชาติมากท่ีสุดอีกแห่งของเกาะแฟโร น าท่านเท่ียวชมและเก็บภาพธรรมชาติท่ีงดงามของ
หมู่เกาะแฟโร (ตอนกลางคืนสามารถรอชมแสงเหนือได ้ซ่ึงช่วงหนา้หนาวจะเป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดในการชม
แสงเหนือ)  

 
 อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองเมืองทอร์สเฮาน์(Torshavn) ช่วงเยน็เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
หมู่เกาะแฟโร ดินแดนของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยูท่างตอนใตแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของชายฝ่ังทิศตะวนัตก
ของเมืองสเตรอเมอ น าท่านเที่ยวชมเมืองและเดนิเล่นพร้อมเกบ็ภาพบรรยากาศของเมืองหลวงที่ตั้งอยู่
ในฟยอร์ดอนัสวยงาม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบับ้านหลงัคาหญ้า (Tiganes) ซ่ึงมีการปลูกหญา้บนหลงัคา
บา้นนบัเป็นอีกหน่ึงเอกลกัษณ์ของเมืองทอร์สเฮาน์ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมือง
หลวงทอร์สเฮาน์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั TORSHAVN HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

 
วันที่สิบเอด็ หมู่บ้านไคว์วคิ – เคิร์กจูบูเออร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางในเส้นทางวงกลมทองค า หรือ Golden Circle ชมทศันียภาพรอบเกาะแฟโร เยีย่มชม
หมู่บา้นส าคญัของเกาะแฟโร ไดแ้ก่ หมู่บ้าน Saksun  เป็นหมู่บา้นใกลช้ายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เกาะ Streymoy ในแฟโร ในเขตเทศบาลเมืองซุนดา หมู่บา้นเลก็ๆท่ีมีทศันียภาพสวยงามมีภูเขาลอ้มรอบ
ทะเล , หมู่บ้านTjornuvik  หมู่บา้นเหนือสุดของเกาะท่ีมีทะเลยืน่เขา้มากลางเมือง และ หมู่บ้าน Gjogv 
หมู่บา้นน้ีตั้งช่ือตามช่องเขาท่ีเตม็ไปดว้ยทะเลยาว 200 เมตร 
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เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บา้นเล็กๆทางตอนใตข้องเกาะแฟโร เป็นหมู่บา้นท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโบสถ์หินโบราณแมกนาส (Magnus Cathedral) 
จากศตวรรษท่ี 13 ยอ้นไปตั้งแต่สมบัยคุไวก้ิง และมีบา้นไมท่ี้อายเุก่าแก่ท่ีสุดซ่ึงสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 
น าท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์หินโบราณท่ียงัคงอนุรักษ์ไวจ้นถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งด่ืมด ่ากับ
ทศันียภาพของบา้นไมโ้บราณท่ีนิยมปลูกหญา้บนหลงัคา เลียบฝ่ังมหาสมุทร นบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ี
สวยงามแห่งเกาะแฟโร   อสิระให้ท่านเกบ็ภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศัย 
 

 
 
 
 
 
  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั TORSHAVN HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 
วันที่สิบสอง ทอร์สเฮาน์ – โคเปนเฮเก้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  อิสระใหท้่านพกัผอ่นหรือเดินเล่นในเมืองทอร์สเฮาน์ ตามอธัยาศยั 
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะแฟโร เพ่ือเตรียมตวัเดินทางไปยงักรุงโคเปนเฮเกน  
14.30 น.     ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน โดยสายการบิน แอตแลนติกแอร์เวย ์เท่ียวบิน 456 (ใชเ้วลาบิน 2.05 ชม.) 
17.35 น.  เดินทางถึงสนามบิน โคเปนเฮเกน  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL หรือ เทียบเท่า 



 
 

16 
 

 
วันที่สิบสาม ท่าเรือนูฮาวน์ – สนามบนิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
08.00 น. น าท่านเดินเล่นท่ี ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) หรือ New Habour แปลไดว้า่ท่าเรือใหม่ เป็นท่าเรือในยคุ

ศตวรรษท่ี 17 เป็นแหล่งบนัเทิงในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดูร้อน 
ท่าเรือนูฮาวน์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเดยท์ริป เป็นท่าจอดเรือท่ีมีสีสันและมีร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่
มากมาย นอกจากนั้นยงัมีทาวน์เฮา้ส์ท่ีมีสีสันสดใสในช่วงศตวรรษท่ี 17 และ 18 มีบาร์และคาเฟ่ ต่างๆ 
มากมาย 

 
 
 
 
 
10.00 น.
 น า
ท่านเดินทางสู่
สนามบินโคเปนเฮเกนเพื่อเชค็อิน  

(เลือกรับประทานอาหารกลางวันในสนามบินโดยทางบริษัทฯจะจดังบให้ท่าน) 
13.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TG951   
   

วันที่สิบส่ี กรุงเทพฯ 

06.20 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

*** โปรแกรมทัวร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะ
ทางอากาศซ่ึงการเปลีย่นแปลงนี ้ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นส าคัญ โปรแกรมนีจ้ัดขึน้เพ่ือ

วัตถุประสงค์การท่องเทีย่วเป็นหลกั 
 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 299,900.- 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 30,000.- 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนั แต่จะปรับตามความเป็นจริง (ราคา ณ วนัท่ี 09 พฤศจิกายน 2565)** 
 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 
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แจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. (เน่ืองจากมีเท่ียวบินภายใน FI/RC รวม 3 เท่ียวบิน) 
▪ กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG / FI /RC  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./
ท่าน) 

➢ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
➢ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 
ปี) 

➢ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
➢ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 
➢ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้เดนมาร์ก 

หมายเหตุ สถานทูตเดนมาร์กจะออกวีซ่าเชงเกน้, ไอซ์แลนด ์และ แฟโร ในฉบบัเดียวกนั ดงันั้นคิดค่าวีซ่า 2,800 บาท 
หากท่านมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ ท่านต้องท าวีซ่าไอซ์แลนด์และแฟโร จะไม่ได้มีการหักค่าวีซ่าคืน 

➢ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนกังานบริการฯ  
➢ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  
 

➢ ค่าท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) 
➢ ค่าจดัท าเอกสาร และค่าท าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
➢ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

➢ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
➢ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม  

ค่าทวัรไ์ม่รวม  
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งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 80,000 บาท/ท่าน  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีสองจ านวน 80,000 บาท วนัท่ี 16 มกราคม 2566 

งวดท่ี3  : ช าระส่วนเหลือ 45 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 80,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 80,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะ
ค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 
หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ี
ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ
หลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) :  

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
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➢ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ
ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งต ้

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 
TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด 
ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ
อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวม
เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึน
เคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

ตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรมและหอ้งพกั 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
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▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีทา่นไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าสถานฑูตเดนมาร์ก  
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกบัการย่ืนในสมัยก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้น

เป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วี
ซ่าท่ีเคยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดย 

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบัญชี เล่มเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วี
ซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุด
บญัชี 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มา

ดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2   

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 

 

 


