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วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ  
22.30 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประต ู3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือ 
 ส้ันๆ ว่า  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน า
ติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 
โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ค) – เคฟลาวิก (ไอซ์แลนด์) – เรกยาวิก  
01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น  (Copenhagen) โดยเท่ียวบินท่ี TG 950 (ใช้เวลาเดินทาง 11 ช่ัวโมง 20 นาที) 
07.40 น. เดินทางถึง  ท่ าอากาศยานนานาชาติ โคเปนเฮเกน – คาสตรัพ  “Copenhagen Kastrup Airport” กรุงโคเปนเฮเก้น  

(Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ค (Denmark)  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
แลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโคเปนเฮเก้น  (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ค (Denmark) เมืองแห่งกล่ินอายแห่งความรักใน
เทพนิยายท่ีใครๆหลายคนช่ืนชอบเป็นพิเศษ  น าท่านเร่ิมตน้กนัท่ี รูปป้ันเงือกน้อย “The Little Mermaid” แอเรียล เจา้หญิงเงือก
น้อยแห่งทอ้งทะเล ท่ีแสนด้ือร้ัน ช่างฝัน มกัฝันถึงชีวิตบนโลกมนุษยจ์ากเทพนิยายอนัลือช่ือของ ของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน 
Hans Christian Andersen ท่ีอาจท าให้หลายๆ คนเคยใฝ่ฝันอยากเป็นเงือกนอ้ยมาบา้งแลว้...  จากนั้นไปต่อกนัท่ี น ้าพุเกฟิออน 
“The Gefion Fountain” มีต านานเล่าขานอย่างยอ่ๆว่า “เทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินี
เกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้นมาจากใตน้ ้ า ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์ค (Denmark) ในทุกวนัน้ี” 
ซ่ึงคุณจะเห็นไดว่้ารูปป้ันนั้นมีหญิงคนหน่ึง ซ่ึงก็คือพระราชินีก าลงัถือแส้ไล่ววัทั้ง 4 ตวัอยู ่ และจากนั้นผา่นชม ปราสาทโรเซนบอร์ก 
“Rosenborg Castle” เป็นเพียงปราสาทเดียวท่ีสร้างโดยกษตัริยค์ริสเตียนท่ี 4 และเป็นท่ีประทบัจวบจนส้ินรัชกาล นอกจากท่ีได้
ชมความงามของภายนอกแลว้ภายดา้นในตวัปราสาทแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บมหามงกุฎ เคร่ืองเพชรและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์
เดนมาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย ท่านจะไดช้มห้องเก็บสมบติัอนัล ้าค่าของราชวงศเ์ดนมาร์ค ซ่ึงภายในปราสาทไดจ้ดัแสดง
เป็นจ านวนมาก  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน – คาสตรัพ  “Copenhagen 

Kastrup Airport”  
14.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) โดย สายการบินภายในภูมิภาค เที่ยวบิน FI 205  (ใช้เวลาใน

การเดินทาง 3 ช่ัวโมง 15 นาที) 

**** เน่ืองจากอยู่ระหว่างการบิน อสิระท่านรับประทานอาหารกลางวัน ในสนามบิน ตามอธัยาศัย **** 
15.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก “Keflavik International Airport” ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland)  

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 7 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจศลุกากรแลว้ น าคณะออกเดินทางเขา้สู่  กรุงเรคยาวิค 
(Reykjavik) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงอนัทนัสมยัแมจ้ะอยูไ่กลสุดขอบโลกของ
ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ประเทศท่ีน่าไปเที่ยว ดว้ยภูมิประเทศเฉพาะตวัของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ท่ีมีธรรมชาติอนังดงาม
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เตม็ไปดว้ยธารน ้า แขง็ ภูเขาน ้าแขง็ น ้าพุร้อน และภูเขาไฟ รวมถึงไอซ์แลนด์ (Iceland) ยงัมีอากาศท่ีดีบริสุทธ์ิท่ีหน่ึงในโลก และมี
ความงดงามของธรรมชาติอนัน่าอศัจรรยท่ี์คุม้ค่าแก่การมาเท่ียวชม ขนาดท่ีว่าหนงัสือคู่มือการท่องเท่ียว เบสท์ อิน แทรเวล  2010 

Best in Travel 2010 ซ่ึงจดัท าเป็นประจ าทุกปี โดยบริษทัแนะน าการท่องเท่ียว โลนลี่ แพลนเนต็ ของ อังกฤษ (England) จดั
อนัดบัให้ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวคุม้ ค่าเงินท่ีสุดของโลกอนัดบั 1   

18.30 น. อาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร                                                                                                                       
พกัค้างคืน ณ  Natura  Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) เรกยาวิก – เรย์คอล์ท – อาคูเรย์ร่ี 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชา้น าคณะชม กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) เร่ิมจุดแรกกนัท่ี โบสถ์ประจ ากรุงเรคยาวิค  “Reykjavik Church” กนั

ท่ีมีช่ือว่า โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา “Hallgrímskirkja Cathedral” โบสถสู์งของ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) ตวัโบสถ์มี
ความสูงถึง 74.5 ม. รวมถึงยงัเป็นจุดชมวิวท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมืองเรคยาวิค (Reykjavik) ท่ีเม่ือขึ้นไปดา้นบนจะสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) อนัสวยงามได ้โดยรอบ และดา้นหนา้ของโบสถย์งัมี อนุสาวรีย์เลฟร์ อีริกสัน “Leifr 

Eiriksson Monument” ยืนตระหง่านอยู่เบ้ืองหน้า ซ่ึงในประวติัศาสตร์ไอซ์แลนด์ (Iceland) ถือว่าเลฟร์ อีริกสันเป็นชาว
นอสร์ ชาติยุโรป คนแรกท่ีไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือ (North America)  ซ่ึงรวมถึงกรีนแลนด์ (Greenland) ดว้ย
โดยอนุสาวรียน้ี์สหรัฐอเมริกา (USA) มอบให้แก่ไอซ์แลนด์ (Iceland) เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1 พนัปี  จากนั้นน า
ท่านต่อดว้ย การชม เพอร์แลน “Perlan” ท่ีน่ีเป็นเหมือนสถานท่ีตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสัญลกัษณ์อย่าง
หน่ึงของกรุงเรคยาวิค (Reykjavik) ลกัษณะเป็น อาคารขนาดใหญ่ มีความสูงจากพ้ืนดิน 25.7 เมตร ตวัอาคารดา้นบนเป็นรูปทรง
คลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยู่บนฐานคลา้ยถงัน ้ าขนาดใหญ่ท่ีมองเห็นไดใ้นระยะไกล  จากนั้นน าท่านเดินทางไปทางฝ่ังตะวนัตกของ 
ไอซ์แลนด์ (Iceland) สู่ เมืองเรย์คอล์ท (Reykholt) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ “Deildartunguhver Thermal Spring” ซ่ึงเป็นบ่อน ้ าพุร้อน
น ้าไหลเร็วท่ีสุดในยโุรป และใหญ่ท่ีสุดใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) อีกดว้ยโดยอุณหภูมิน ้าสูงสุดถึง 97 องศาเซลเซียส จากนั้นน าท่าน
ชม น ้าตกเฮินฟอซซ่า “Hraunfossar Waterfalls” ซ่ึงเป็นน ้ าตกสาขาหน่ึงของน ้ าตกใหญ่ท่ีก่อก าเนิดจากเหล่าล าธารและ
แม่น ้ าสายเล็กสายน้อยเป็นระยะทางกว่า 900 เมตรของทุ่งลาวาท่ีเกิดจากหน่ึงในภูเขาไฟท่ีอยู่ภายใต้  ธารน ้าแข็งแลงค์โจคูล  

“Langjokull” 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


The Best of Iceland 11 Days TG May 2020  5 
 

 

 

 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR  

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

               ต่อจากนั้ นน าคณะลูกค้าบริษัทไฮไลท์ฯ มุ่ งหน้าสู่  นอร์ทไอซ์แลนด์  (North Iceland) จุดหมายอยู่ ท่ี   เมืองอาคู เรย์ ร่ี 
(Akureyri) (ระยะทาง 298 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และยงัเป็น เมือง
ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาอาคูเรย์ร่ี “Akureyri Hill” มี แม่น ้าโครสซาเนสบอร์เกียร์ 
“Krossanesborgir River” เป็นแม่น ้ าสายส าคญัของเมืองไหลผ่าน ถา้เปรียบกบัเมืองไทย ก็น่าจะประมาณ เชียงใหม่ถือเป็น
เมืองพกัตากอากาศในวนัหยุดของชาวไอซ์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีอากาศอบอุ่น ถึงแมจ้ะอยู่ห่างจาก  เส้นอาร์คติก เซอร์เคิล 

“Arctic Circle” เพียง 60 ไมลเ์ท่านั้นและท่านสามารถเห็นพระอาทิตยเ์ที่ยงคืนได ้ในระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 
19.00 น. อาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Icelandair Hotel Akureyri หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) อาคูเรย์ร่ี – ฮูซาฟิค – ทะเลสาบมิวัตน์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮูซาฟิค (Husavik) (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) บา้นเรือนท่ีน่ีจะมี
ภูมิทศัน์เหมือนฉากละคร ลกัษณะบา้นเป็นบา้นเด่ียวหลงัเล็ก มีชั้นเดียว รูปแบบบา้นจะแตกต่างกนัตามสไตล ์และมีลกัษณะเด่น คือ 
หลงัคาสารพดัสี และอีกหน่ึงกิจกรรมของ เมืองฮูซาฟิค (Husavik) นั้นก็คือการ ล่องเรือชมปลาวาฬ “Whale Watching” 
ส าหรับใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) จุดชมปลาวาฬมีอยู่ 2 จุดใหญ่แห่งแรกท่ี กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) และอีกจุดคือ เมืองฮู
ซาฟิค (Husavik) แห่งน้ีท่ี เมืองฮูซาฟิค (Husavik) ท่ีในอดีตเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ กระทัง่ถูกดดัแปลงให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีขึ้นช่ือในเร่ืองของการลงไปชมปลาวาฬกลางทะเล ซ่ึงท่านมีโอกาสเห็นวาฬมิงค ์สูงถึง 98.2%  

 

 

*** ท้ังนีก้ารล่องเรือออกไปชมปลาวาฬนั้น ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ในแต่ละวันเป็นหลัก บริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ 
ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย โดยจะหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนมาทดแทนให้ท่าน ***  

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั  น าทุกท่านเท่ียวชม  เมืองอาคูเรย์ร่ี (Akureyri) ชมบา้นเรือนท่ีจดัแผนผงัเมือง อยา่งเป็นระเบียบสวยงาม ผา่น
ชม โบสถ์อาคูเรย์ร่ี “Akureyri Church” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถาปนิก 
Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940 หน้าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลกันูนบนระเบียงโดยประติมา
กรแสดงการบพัติสมา  อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงบน ถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา “Gerartogata Street” ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมือง
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ซ่ึงมีสินคา้ แบรนด์เนมทอ้งถ่ินมากมาย จากนั้นน าท่านเขา้สู่  เขตทะเลสาบมิวัตน์ “Myvatn Lake” (ระยะทาง 34 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าพุร้อนซ่ึงมีผลพวงมาจากลาวาภูเขาไฟและพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรณีวิทยา และได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ของ  ไอซ์แลนด์ (Iceland)ในปี ค.ศ. 1974 จุดแรกน าท่านสู่ น ้าตกโกด้า 
“Godafoss Waterfall” หรือท่ีรู้จกัในนาม น ้าตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” ซ่ึงมีความสูง 12 เมตร และเป็น
น ้ าตกท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในประเทศ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซ่ึงถูกคน้พบโดยนักบุญชาวคริสต์ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล (1,000 
A.D.) อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมความงามของน ้ าตกแห่งน้ี ต่อดว้ยการชมความอศัจรรยข์องพ้ืนดินท่ีเกิดจากการไหลรวมตวัของลาวา น า
ท่ านชม ดิมมูบอร์เกียร์  “Dimmuborgir Lava Labyrinth” ท่ี เกิดการสรรสร้างและรวมตัวในรูปแบบต่างๆ ทั้ งรูป
ทรงกระบอก, ทรงกรวย อีกหน่ึงความอศัจรรยท่ี์เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ   

 

19.00 น. อาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Sel Myvatn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) ทะเลสาบมิวัตน์ – แอลบากี ้– เบรียดดัลซาวิก 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้าน้ีน าคณะออกเดินทางสู่ หลังอาหารน าคณะลูกค้าบริษัทไฮไลท์ฯ  อาบน ้าแร่ในเขตทะเลสาบมิวัตน์  “Myvatn Nature 

Baths” อีกหน่ึงเขตอาบน ้าแร่ของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ท่ีเพ่ิงเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2004 ท่ีผา่นมา เป็นน ้าแร่ท่ีอุดมไป
ดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อผิวพรรณของผูม้าลงแช่ เน่ืองจาก เขตทะเลสาบมิวตัน์ “Myvatn Lake”เป็นเขตท่ีมีน ้ าแร่น ้ าพุ
ร้อนอยู่ใตดิ้น จึงเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม, โซเดียม, คลอรีน, ซิลิกา้ เป็นตน้ โดยมีอุณหภูมิ
เฉล่ียของน ้าประมาณ 36-40 องศาเซลเซียส (กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าไปด้วย)   

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม น ้าตกเดทติ “Dettifoss” (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง  30 นาที)   ซ่ึงถือว่าเป็นน ้ าตกท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ท่ีคงความเป็น ธรรมชาติ โดยไม่มีการแต่งเติมส่ิงก่อสร้างใดๆ ในบริเวณน ้าตก  ท่านสามารถมองเห็นละอองน ้ าท่ี
กระเซ็นขึ้นสู่ท้องฟ้านับหลายกิโลเมตรก่อนเข้าถึงน ้ าตก จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ หุบเขาแอสบากี้ “Asbyrgi Canyon” 
(ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  หุบเขารูปเกือกมา้ท่ีมีความกวา้งถึง 1 กิโลเมตร โอบลอ้มดว้ยหน้าผาสูง 
100 เมตร ท่ีชาวไวก้ิงเช่ือกนัว่าเป็นรอยเกือกมา้ของเทพเจา้โอดีนขณะทะยานขึ้นทอ้งฟ้า  จากนั้นออกเดินทางสู่ ภูมิภาคตะวันออกของ
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ไอซ์แลนด์ (Eastern Iceland) สู่ เมืองเบรียดดัลซาวิก (Breiddalsvik) (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองชายทะเลโดยระหว่างทางเต็มไปดว้ยธรรมชาติอนังดงามไม่ว่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟ , น ้าตกใหญ่-น้อยนบัร้อย
สาย และสัตวต์่าง ๆ ท่ีอยู่ตามธรรมชาติสองขา้งทาง เช่น กวางเรนเดียร์, หงส์ป่า, นกเป็ดน ้ า ฯลฯ และสัตวเ์ล้ียงอีกหลายชนิด อาทิ มา้, 
ววั, แกะ 

19.00 น. อาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Blafell Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) เบรียดดัลซาวิก  – ธารน ้าแข็งพนัปีวัทนาโจกุล – วิค   
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้าน้ีน าท่านออกเดินทางเลาะเลียบขนาบไปกบั ธารน ้าแข็งพัน
ปีวัทนาโจกุล “Glacier Vatnajökull” โดยจุดหมายอยู่ท่ี
ท ะสาบธารน ้ าแข็ ง ท่ี ให ญ่ ท่ี สุ ด ในประ เทศ ไอ ซ์ แลน ด์ 

(Iceland) ท่ี ช่ื อ ว่า  ทะ เลส าบธารน ้ าแข็ ง  โจกุ ลซ าลอน
“Jökulsárlón Glacier Lake”(ระยะทาง 235 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ท่ีปรากฏเกิดขึ้นคร้ังแรก
ในช่วง ค.ศ.1934-1935และค่อย ๆ ขยายตวัเพ่ิมพ้ืนท่ีขึ้นเร่ือยๆ 
ปรากฏว่าในปี 1975 มีพ้ืนท่ี 7.9 ตารางกิโลเมตร เม่ือธารน ้ า แข็ง
ละลายม ากขึ้น มากขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี ในปัจจุบนัมีกินพ้ืนท่ีกวา้ง
ถึง  18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้ าถึง 200 เมตร ค านวนง่าย ๆ เอาฝร่ังตวัสูง 2 เมตรมายืนต่อกนัให้ได ้100 คน จะไดค้วาม
ลึกของทะเลสาบแห่งน้ี  ทะเลสาบธารน ้าแข็ง โจกุลซาลอน “Jökulsárlón Glacier Lake” จึงไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็น
อนัดบัสองของประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland)  

13.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านเปิดประสบการณ์บนธารน ้ าแข็ง ด้วยการ ล่องเรือชมก้อนไอซ์เบิร์กในธารน ้าแข็งพันปี โจกุลซาลอน “Boat 

Tour On Glacial Lagoon”ท่านจะไดเ้ห็นน ้ าแข็งกอ้นใหญ่ ๆท่ีละลายลงมาจากภูเขาน ้ าแข็งดา้นบน และไหลลงสู่ทะเล จากนั้น
เดินทางต่อสู่ เมืองวิค (Vik) (ระยะทาง 192 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง45 นาที) เมืองเลก็ๆ ซ่ึงมีประชากรเพียง 300 
คน เป็นเมืองเลก็ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาสูงปกคลุมดว้ยกลาเซียร์ มีทิวทศัน์ท่ีงดงาม พร้อมทั้งยงัมีอากาศ สดช่ืนเยน็สบาย 

18.00 น. อาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Hotel Dyrholaey หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) วิค –  ธารน ้าแข็งเมียร์ดาลโจกุล  - สโคค้า – เซสฟอส  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ีน าท่านไปเดินเล่น บริเวณหน้าผา เดียร์โฮไล “Dyrholaey”อีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เพราะว่าอยูไ่ม่ไกลจาก
ถนนเส้นหลกัลกัษณะเด่นคือ เป็นหินท่ีก่อตวัเป็นรูปโคง้ มีทางลอดตรงกลางซ่ึงการโคง้น้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต
จากนั้นเดินทางต่อขึ้นสู่พ้ืนท่ีระดบัสูงประมาณ 3,000 ฟุต บน ธารน ้าแข็งเมียร์ดาลโจกุล “Myrdalsjokull Glacier” อนักวา้ง
ใหญ่ ท่ีท่านสามารถสัมผสัได้อย่างใกล้ชิด ซ่ึงแตกต่างอย่างส้ินเชิงกับธารน ้ าแข็งใน อลาสก้า (Alaska) ท่ีเพียงแค่มองเห็นใน
ระยะไกลเท่านั้น น าท่านสัมผสักบัการ ขับรถ “Snowmobile” (1 ชัว่โมง) ไปบนธารน ้ าแข็งดว้ยตวัท่านเอง (คนัละ 2 ท่าน พร้อม
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ชุดอุปกรณ์กนัหนาว) ***แต่ท่านก็ควรติดเคร่ืองกนัหนาวส่วนตวัไปดว้ย เช่น หมวกไหมพรมส าหรับใส่ก่อนใส่หมวกกนัน็อค หรือจะ
เป็นแบบสวมทั้งศีรษะและใบหน้าเพ่ือกันลมก็ได้, ถุงมือหนา ฯลฯหลงัจากสนุกกันเต็มท่ีแล้ว ได้เวลาเดินทางสู่ หมู่ บ้านสโคค้า 
(Skogar Village) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน “Skogar Folk Museum” แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไอซ์แลนด์ ในอดีต ต่อดว้ย
ชมน ้าตกสโคค้าฟอสส์ “Skogarfoss” ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) มีความสูงประมาณ 62 
เมตร ซ่ึงไหลมาจาก แม่น ้าสโคการ์ “Skaga River” เป็นน ้าตกท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 5 ของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซ่ึงความใหญ่โต
ของน ้ าตกท าให้ตอ้งยืนอยู่ห่างพอสมควรเพื่อท่ีจะไดถ้่ายภาพ น ้ าตกไดท้ั้งหมด และความท่ีเปลือกโลกส่วนน้ีมีอายุน้อย ท าให้การ
ยบุตวัของพ้ืนดินมีให้เห็นอยา่งชดัเจน  ต่อดว้ย น ้าตกเซลยาแลนด์ฟอสส์ “Seljaland Foss” ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยงามและมีช่ือเสียง
อีกแห่งหน่ึงของ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ซ่ึงท่านสามารถเดินลอดน ้ าตกแห่งน้ีได้ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเซสฟอส 
(Selfoss) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45นาที) เมืองศูนยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรมท่ีส าคญั อีกทั้งยงั
เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดทางตอนใตข้องประเทศ 

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Selfoss Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) เซสฟอส – อุทยานแห่งชาติธิงเวย์ลร์ี – บลูลากูน – เคฟลาวิก 

08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเช้าน าคณะลูกค้าบริษัทไฮไลท์ฯเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองค า 
“Golden Circle” ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ 
ไอซ์แลนด์ (Iceland)  ระหว่างทางแวะ ทะเลสาบเคริด “Kerid Lake” 

ร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดับแล้วมีน ้ าท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกวา้งต่อกันท่ี 
น ้าตกกูลฟอสส์ “Gullfoss” หรือ น ้าตกทองค า “Golden Falls” ซ่ึงน ้ าตก
มีความสูงถึง 105 ฟุต เป็นน ้ าตกท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของยโุรป และใหญ่ท่ีสุด
ใน ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในฤดูร้อนจะมีละอองน ้า
กระเซ็นก่อให้เกิดสายรุ้งสีสวยสดใส ปิดทา้ยดว้ย บ่อน ้าพุร้อนกีเซอร์ “Great 

Geyser” ซ่ึงเป็นน ้าพุร้อนท่ีมีความสูงของน ้าพุถึง 200 ฟุตจากพ้ืนดิน 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติธงิเวย์ลีร์ “Pingvellir National Park” ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง
แรกและขึ้นทะเบียน มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก เป็นรอยเช่ือมระหว่างทวีปยูเรเซีย “Euresian Plate”และทวีปอเมริกาเหนือ 
“North America” สถานท่ีแห่งน้ีมีความส าคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) โดยรัฐสภาไดก่้อตั้งเม่ือ 
ค.ศ. 930  และต่อเน่ืองมาจนถึง ปี ค.ศ. 1789 จากนั้นน าคณะไปอาบน ้าแร่แช่น ้าอุ่นกนัท่ี บลูลากูน “The Blue Lagoon” 
(ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพระดบัโลกและโด่งดงัท่ีสุดของ 
ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) น ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด
ของ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) บ่อน ้าพุร้อนท่ีเตม็ไปดว้ยแร่ธาตซ่ึุงมีช่ือเสียงในการรักษาโรคมีอุณหภูมิของน ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 40 
องศาเซลเซียสเป็นความเช่ือกนัว่า น ้าแร่ท่ีน้ีช่วยรักษาโรคบางโรคไดอ้ยา่งดีเย่ียม ว่ากนัว่าจะเหมาะมากกบัคุณสุภาพสตรีเพราะผูห้ญิง
จะมีอาการปวดทอ้งก่อนมาประจ าเดือน ผมร่วง และ อีกอยา่งจะช่วยท าให้ผิวเนียนใสดว้ย บริเวณท่ีแช่น ้าแร่จะมีโคลนขาว ส าหรับ
พอกหนา้ให้ใชบ้ริการฟรีบ่อน ้าแร่จะมีความอุ่นมาก เหมาะส าหรับการใชบ้ริการในฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดีภายในมีแช่ นวดสปาห้อง
ซาวน่ามากมายหลายห้องรวมไปถึงน ้าตกนวดตวั สมควรแก่เวลาน าคณะออกเดินทางเขา้สู่  เมืองเคฟลาวิก (Keflavik) (ระยะทาง 
21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)   

  19.00 น. อาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  
พกัค้างคืน ณ  Icelandair Hotel Keflavik หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9) เคฟลาวิก – สต๊อกโฮล์ม (สวีเดน)  
04.30 น. อาหารเช้าแบบปิคนิค 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก “Keflavik International Airport” เมืองเคฟลาวิก 

 (Keflavik) 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน (Sweden)โดย สายการบินภายในภูมิภาค  เที่ยวบินที่ FI 306 (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาที)  

12.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสตอกโฮล์ม - อาร์ลนัดา  “Stockholm Arlanda International Airport”  
 กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน (Sweden) (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไอซ์แลนด์ 2 ช่ัวโมง)  หลงัรับกระเป๋า 
 เดินทางเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะ น าคณะเดินทางเขา้สู่ กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงของ ประเทศ 

สวีเดน (Sweden) ท่ีโอบล้อมด้วย  ทะเลสาบเมลารัน “Malaren Lake” และมีท่ีตั้งอยู่ริม ทะเลบอลติค “Baltic Sea” น า
ท่านนั่งรถเท่ียวชมเมืองหลวงแห่งน้ี ดว้ยภูมิประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของเมืองท่ีประกอบไปดว้ยเกาะมากมายหลายร้อยเกาะ แต่มีเกาะ
ใหญ่ๆ เพียง 14 เกาะ ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่า ความงามบนผิวน ้า “Beauty on the Water” หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค”  

14.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 หลงัอาหารกลางวนั อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้  ยา่น ถนนฮามน์กาทาน  “Hamngatan” ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมือง มี  
 ห้างสรรพสินค้า “NK” ซ่ึงจดัเป็นห้างสรรพสินคา้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปเหนือ ให้ท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิง  

*** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่าน อสิระท่านรับประทานอาหารค ่า ในวอล์คกิง้สตรีท ตามอธัยาศัย *** 
พกัค้างคืน ณ   Quality Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสิบของการเดินทาง (10) สต๊อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ  
09.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา  “Stockholm Arlanda International 

Airport” กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm)  เพื่อน าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) และ มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือส้ินคา้
ปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน 

14.30 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยเท่ียวบินท่ี TG 961 
 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 20 นาที) 
 

วันท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง (11) กรุงเทพฯ  
05.50 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok)  
  โดยสวสัดิภาพ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 15 วนั

ก่อนการเดินทางและยินดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากทา่นตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะเดินทางกบัเรา

และมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำนเทศกำลเท

รดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลีย่นย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การ

นดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดั

หยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  
- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่จะมีการ

ตกลงกนักบัพนกังานขาย 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกจาก

ประเทศใดประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนั

ว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ าและ
ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมีค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั เน่ืองจาก

การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมีระบุชัดเจน

ในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอื่นใดนอกเหนือโปรแกรม
ทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกบัผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่         ท่านละ 169,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน     ท่านละ 166,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน       ท่านละ 161,000.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่)       ท่านละ   25,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่          ท่านละ   27,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์ เส้นทาง  กรุงเทพฯ  -  โคเปนเฮเก้น // สต็อกโฮล์ม   - กรุงเทพฯ 
** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบินหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน การเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนธันวาคม 2562 

2. สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง โคเปนเฮเก้น - เรคยาวิค // เรคยาวิค - สต็อกโฮล์ม 
3. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
4. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
5. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 8 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ 
6. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
8. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
9. อาหารเมนูระดับมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารค ่า 7 มื้อ   
10. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกนัอบุติัเหตุและสุขภาพในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.– บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และ 40 
วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพือ่ยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ได้
หรือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

โรงแรมและห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้ง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ย
เมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั) 

การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของสายการ

บินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


The Best of Iceland 11 Days TG May 2020  14 
 

 

 

 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR  

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาเชงเก้น ประเทศไอซ์แลนด์ 
 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็นนาง) ใบ

เปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 
▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคล่ือนไหว

ยอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) สามารถใชบ้ญัชีฝากประจ าในการประกอบการยื่นเพ่ิมเติมได ้แต่ตอ้งใชห้นังสือรับรองบญัชีที่ออก
จากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  และส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 
▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ท าหนังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทาง

ธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชน
ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

1. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ี
เขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่า 20 วันท าการ 

ศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS เดนมาร์ค ตึกอลัม่าลงิค์ช้ัน 12 ตดิกบัเซ็นทรัลชิดลมและใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีชิดลม 
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318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 

ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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