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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

The Best of Iceland  
ดีที่สุดของเส้นทาง … ไอซ์แลนด ์13 วัน  

ก าหนดการเดนิทาง  
 11 พฤษภาคม / 20 มถิุนายน / 11 กรกฏาคม / 3 สงิหาคม  

 

เทีย่วครบจบในทรปิเดยีว อาบน้ าแร ่ชมน้ าตก ขึน้ภเูขา ลอ่งเรอืดวูาฬ  
แต ่HIT ใหค้ณุมากกวา่ พาเยอืนถิน่ “นกพฟัฟนิ” โอกาสแบบนีม้เีฉพาะทีน่ีท่ีเ่ดยีว 
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Iceland 13 Days Route 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ 
22.30 น. พร้อมคณะท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย หวัหนา้ทวัร์ 
 และเจา้หนา้ท่ี รอตอ้นรับและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํ
ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  กรุงเทพฯ – ออสโล (นอร์เวย์) – เคฟลาวกิ (ไอซ์แลนด์) – เรกยาวกิ 
00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) โดยเท่ียวบินท่ี TG 954 (ใช้เวลาเดินทาง 11 ช่ัวโมง 30 นาที) 
07.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิอสโล การ์เดอร์มอน “Oslo Gardermoen Airport” กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ 

(Norway) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะ นาํ
ท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) นครหลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลออสโลฟยอรด ์ท่ีมีบรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเลก็เกาะ
นอ้ยท่ีมีอยูม่ากมาย ผา่นชมพระบรมมหาราชวงั “Royal Palace” อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุวา่ 100 ปีต่างๆ อาทิ 
เนช่ันแนลเธียเตอร์ “National Theatre” , อาคารรัฐสภา “City Hall” และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมือง โรงละครแห่งชาต ิ“The Oslo Opera House” หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของ ออสโล (Oslo) ใหเ้กิด
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล และการปรับผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวั เมืองออสโล (Oslo) นาํท่านถ่ายรูป 
ปราสาท และป้อมปราการอาเคอรร์ชูส์ “Akershus Castle and Fortress” งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนส
ซองค ์จากนั้นนาํท่านชม สวนประตมิากรรมวกิเกอร์แลนด์ “Vigeland Sculpture Park” สวนสาธารณะอนัเป็นผลงาน
ของปฏิมากรท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) กสุตาฟ กกลนัด์ ซ่ึงแสดงเก่ียวกบัวฏัจกัรของชีวติมนุษย ์
โดยเฉพาะ เสาหิน โมโนลธิ “Monolith” กลางสวนท่ีสูงถึง 17 เมตร ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดซ่ึงนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาดชมในหมู่บา้น
ปฎิมากรรมทั้งหมด กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิอสโล การ์เดอร์มอน “Oslo 

Gardermoen Airport” กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway)  

*** เพือ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน อิสระท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *** 
จากนั้น นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเคฟลาวกิ (Keflavik) ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) โดย สายการบินภายในภูมภิาค 
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เม่ือเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิคฟลาวกิ “Keflavik International 

Airport” ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศนอร์เวย์ 2 ช่ัวโมง / ช้ากว่าประเทศไทย 7 ช่ัวโมง) 
หลงัผา่นพิธีการตรวจศุลกากร แลว้นาํท่านเดินทางต่อ กรุงเรคยาวคิ (Reykjavik) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองหลวงอนัทนัสมยัแมจ้ะอยูไ่กลสุดขอบโลกของ ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ประเทศท่ีน่าไปเท่ียว 
ดว้ยภูมิประเทศเฉพาะตวัของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ท่ีมีธรรมชาติอนังดงามเตม็ไปดว้ยธารนํ้ าแขง็ ภูเขานํ้ าแขง็ นํ้ าพรุ้อน และ
ภูเขาไฟ รวมถึง ไอซ์แลนด์ (Iceland) ยงัมีอากาศท่ีดีบริสุทธ์ิท่ีหน่ึงในโลก และมีความงดงามของธรรมชาติอนัน่าอศัจรรย ์ท่ี
คุม้ค่าแก่การมาเท่ียวชม ขนาดท่ีวา่หนงัสือคู่มือการท่องเท่ียว เบสท์ อนิ แทรเวล  2010 Best in Travel 2010 ซ่ึงจดัทาํเป็น
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ประจาํทุกปี โดยบริษทัแนะนาํการท่องเท่ียว โลนลี ่แพลนเน็ต ของ องักฤษ (England) จดัอนัดบัให ้ประเทศไอซ์แลนด์ 
(Iceland) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวคุม้ค่าเงินท่ีสุดของโลกอนัดบั 1  

18.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
พกัค้างคืน ณ  Grand Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  เรกยาวกิ – กรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ – เคิร์คจูเฟล – สติกกชิฮอลเมอร์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ นาํคณะชม กรุงเรคยาวคิ (Reykjavik) เร่ิมจุดแรกกนัท่ี โบสถ์ประจาํกรุงเรคยาวคิ  “Reykjavik 

Church” กนัท่ีมีช่ือวา่ โบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยา “Hallgrímskirkja Cathedral” โบสถสู์งของ เมืองเรคยาวคิ 

(Reykjavik) ตวัโบสถมี์ความสูงถึง 74.5 ม. รวมถึงยงัเป็นจุดชมววิท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของ เมืองเรคยาวคิ (Reykjavik) ท่ี
เม่ือข้ึนไปดา้นบนจะสามารถมองเห็นทศันียภาพของ เมืองเรคยาวคิ (Reykjavik) อนัสวยงามไดโ้ดยรอบ และดา้นหนา้ของ
โบสถย์งัมี อนุสาวรีย์เลฟร์ อริีกสัน “Leifr Eiriksson Monument” ยนืตระหง่านอยูเ่บ้ืองหนา้ ซ่ึงในประวติัศาสตร์ 
ไอซ์แลนด์ (Iceland) ถือวา่ เลฟร์ อริีกสัน เป็นชาวนอสร์ ชาติยโุรป คนแรกท่ีไปเหยยีบดินแดนแถบ อเมริกาเหนือ (North 

America) ซ่ึงรวมถึง กรีนแลนด์ (Greenland) ดว้ยโดยอนุสาวรียน้ี์ สหรัฐอเมริกา (USA) มอบใหแ้ก่ ไอซ์แลนด์ 
(Iceland) เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1 พนัปี จากนั้น นาํท่านต่อดว้ยการชม เพอร์แลน “Perlan” ท่ีน่ีเป็นเหมือน
สถานท่ีตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของ กรุงเรคยาวคิ (Reykjavik) ลกัษณะเป็น
อาคารขนาดใหญ่ มีความสูงจากพ้ืนดิน 25.7 เมตร ตวัอาคารดา้นบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยูบ่นฐานคลา้ยถงันํ้ า
ขนาดใหญ่ท่ีมองเห็นไดใ้นระยะไกล ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํา้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ “Deildartunguhver 

Thermal Spring”  (ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านแวะถ่ายรูป บ่อนํา้พรุ้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ “Deildartunguhver Thermal Spring” ซ่ึง
เป็นบ่อนํ้ าพรุ้อนนํ้ าไหลเร็วท่ีสุดในยโุรป และใหญ่ท่ีสุดใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) อีกดว้ย โดยอุณหภูมินํ้ าสูงสุดถึง 97 องศา 
เซลเซียส นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ (Grundarfjordur) (ระยะทาง 174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
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ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองท่องเท่ียวเลก็ๆท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทางตะวนัตกเฉียงเหนือของคาบสมุทร 
“Snaefellsnes” ในเขตภาคตะวนัตกของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองถูกลอ้มรอบไปดว้ยทะเล 
และภูเขา ก่อเกิดเป็นสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น
ประวติัศาสตร์ และธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากจากทั้งใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) และต่างประเทศ โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนจะมีโอกาสไดเ้พลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติอนัแสนเงียบสงบ ลดัเลาะไปตามชายฝ่ังตะวนัตก
ของอ่าวแคบๆ ในเขต เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ (Grundarfjordur) ไม่พลาดไปชมความงดงามของ ภูเขาคร์ีกจูเฟล 

“Kirkjufell” เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัไตเ่ขา ภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของ ไอซ์แลนด์ 

(Iceland) “West Iceland” เรียกไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์อีกหน่ึงส่ิงของประเทศ ไอซ์แลนด์ (Iceland) เลยก็วา่ได ้ซ่ึง
ช่างภาพมืออาชีพจากทัว่โลกท่ีมาเยอืน ไอซ์แลนด์ (Iceland) ต่างก็ตอ้งมาแชะภาพของท่ีน่ีกลบัไปเป็นท่ีระลึก ภูเขา 
เคร์ิคจูเฟล “Kirkjufell” มีความสูงประมาณ 463 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยววิทิวทศัน์สุดอศัจรรย ์ภูเขาอนัโดดเด่ียวบน
คาบสมุทร “Snaefellsnes” ทางตะวนัตก ภูเขาเคร์ิคจูเฟล “Kirkjufell” น้ีมีความหมายในภาษาทอ้งถ่ินวา่ “โบสถ์ภูเขา” 
ซ่ึงคาดกนัวา่น่าจะมาจากรูปทรงท่ีคลา้ยกระด่ิงคว ํ่าท่ีใชป้ระดบัในโบสถ ์โดยรอบ ภูเขาเคร์ิคจูเฟล “Kirkjufell มีความลาด
ชนัค่อนขา้งมาก รวมทั้งมีความสมดุลในทุกทิศทางซ่ึงเกิดจากการกระทาํของธารนํ้ าแขง็ตั้งแต่ยคุนํ้ าแขง็ ทาํใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นหน่ึง
ในภูเขาท่ีสมมาตร และสวยงามท่ีสุดของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ไม่วา่จะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี ได้
เวลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองสตกิกชิฮอลเมอร์ (Stykkisholmur) (ระยะทาง  44 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
40 นาที) เมืองท่ีตั้งอยูท่างเหนือของคาบสมุทร “Snaefellsnes” ทางตะวนัตกของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) 

19.00 น. อาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Fosshotel Stykkisholmur หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4) สติกกชิฮอลเมอร์ – เบรียนลาคูร์ – ลทัทาบาร์จ – ดูนกพฟัฟิน – ปาเตรคฟเยอร์ดูร์                 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ นาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือบัลเดอร์ “Baldur” เพ่ือนาํทุกท่านนัง่เรือ “Stykkisholmur 

ferry” สู่ เมืองเบรียนลาคูร์ “Brjanslaekur” เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูร้อนนํ้ าท่ียงัคงอยูใ่น
บริเวณใกลเ้คียง จะสะทอ้นแสงสีนํ้ าเงินเขม้ของทอ้งฟ้าเหนือขั้วโลกเหนือ และเนินเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยไมพุ้ม่ไวเ้งียบ ๆ เพ่ือ
ช่วยในการบรรเทาความกลมกลืนของลมอนัอ่อนโยน (ใช้เวลาบนเรือ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ท่ีเป็นไฮไลท์อีกอยา่งหน่ึง ในการมา 
ไอซ์แลนด์ (Iceland) คือการไปดู นกพฟัฟิน “Puffin” ซ่ึง นกพฟัฟิน “Puffin” จะมาใหเ้ห็นเฉพาะหนา้ร้อนเท่านั้น 
และยงัมีจาํนวนไม่มาก แต่สาํหรับ ไอซ์แลนด์ (Iceland) แลว้ถือวา่มีนกชนิดน้ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มมากท่ีสุด จึงดึงดูดใหค้นมา
ดู นกพฟัฟิน “Puffin” กนัท่ีน่ี  

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองลทัทาบาร์จ (Latrabjarg) เป็นหนา้ผารังนกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวปียโุรป 
(ระยะทาง  88 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) และเป็นหนา้ผาอนัเป็นท่ีอยูข่องนกนานาชนิด ไม่วา่จะเป็น
นกพฟัฟิน “Puffin” , นกแกนแนทเหนือ “Northern Gannet” เป็นผาท่ีมีความสูง 440 เมตรและยาวถึง 14 กิโลเมตร 
นาํท่านสมัผสัความสวยงามของผารังนก ธรรมชาติท่ียิง่ใหญ่และสวยงามแห่ง ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซ่ึงเป็นเมืองชายทะเลท่ีมี
ช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึง จากนั้น นาํท่านไปชม นกพฟัฟิน “Puffin” ซ่ึงอาศยักนัอยูบ่ริเวณแห่งน้ี นกพฟัฟิน “Puffin” เป็น
หน่ึงใน 3 สปีชีส์ของนกทะเลขนาดเลก็ ปกติแลว้ นกพฟัฟิน “Puffin” จะอาศยัอยูต่ามโขดหินริมทะเล มกัส่งเสียงร้องในฝงู
เพ่ือผสมพนัธ์ุ และจะข้ึนบกมาเพ่ือผสมพนัธ์ุเท่านั้น มีจะงอยปากสีสดใสและแขง็แรง สีสดใสของจะงอยปากจะเด่นมากยิง่ข้ึน 
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ในช่วงฤดูผสมพนัธ์ุ เป็นนกท่ีดูเหมือนตวัการ์ตูน และเป็นนกทะเลผิวนํ้ าท่ีหาอาหารดว้ยการดาํนํ้ าเป็นหลกั พวกมนัสืบสายพนัธ์ุ
ในฝงูขนาดใหญ่ บนหนา้ผาชายฝ่ังทะเลหรือเกาะ โดยการทาํรังในรอยแยกในหมู่หินหรือในโพรงดิน เม่ือถึงฤดูผสมพนัธ์ุนก
เพศเมียจะวางไข่ไดแ้ค่คร้ังละ 1 ฟอง ซ่ึงมนั และคู่จะผลดักนักางปีกเพ่ือกกไข่ ทั้งพอ่ และแม่จะแบ่งหนา้ท่ีในการหาอาหารดว้ย 
โดยส่วนใหญ่เพศเมียจะออกอาหาร และกลบัมาจากทะเลโดยมีปลาเตม็ปาก และตอ้งคอยหลบเล่ียงนกนางนวล นกสกวั และนก
นกัล่าอ่ืนๆ นกพฟัฟิน “Puffin” มีความสามารถในการบินเหนือนํ้ าในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงกวา่นกทะเลชนิดอ่ืน สามารถดาํนํ้ า
ไดลึ้กถึง 61 เมตร อยูใ่ตน้ํ้ าไดน้านถึง 20-30 นาที ปีกของนกพฟัฟิน “Puffin”สามารถขยบัได ้400 คร้ังต่อนาที ปีกกระพือราว
กบัชีพจรท่ีเตน้อยา่งบา้คลัง่ บินดว้ยความเร็ว 88 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ลาํตวัสีขาวดาํท่ีเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยท่าน
สามารถชม และถ่ายภาพไดอ้ยา่งใกลชิ้ดอีกดว้ย จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปาเตรคฟเยอร์ดูร์ (Patreksfjordur) 

(ระยะทาง 59 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทั้งนีก้ารไปชมนกพฟัฟินน้ัน ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ในแต่ละวนัเป็นหลกั บริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิ 
ในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย โดยจะหาสถานที่ท่องเทีย่วอ่ืน มาทดแทนให้ท่าน ***  

 

18.00 น. อาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Fosshotel Westfjord หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  ปาเตรคฟเยอร์ดูร์ – เลาการ์บากก ิ– หินรูปไดโนเสาร์ – อาคูเรย์ร่ี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเลาการ์บากก ิ(Laugarbakki) (ระยะทาง 315 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที) ระหวา่งเดินทาง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัทศันียภาพท่ีสวยงามทั้งสองขา้งทาง  

13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทานอาหารกลางวนั นาํท่านออกเดินทางเพื่อชมความมหศัจรรยข์อง ฮวกิเซอร์คูร์ “Hvitserkur” (ระยะทาง 48 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หินรูปไดโนเสาร์ขนาดยกัษท่ี์เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวสุดมหศัจรรยข์อง 
ไอซ์แลนด์ (Iceland) หินประหลาด ฮวกิเซอร์คูร์ “Hvitserkur” ท่ีแปลไดว้า่ เส้ือเชิร์ตสีขาว ซ่ึงมาจากข้ีนกท่ีปกคลุมหิน
จาํนวนมากจนกลายเป็นสีขาว หินดงักล่าวเป็นหินภูเขาไฟ มีความสูงประมาณ 15 เมตร และมีความยาวประมาณ 50 เมตร สงัเกต
หินจะมีรอยแตกหลายแนว คาดวา่เกิดจากการเยน็ตวัของลาวาบนผวิโลก ซ่ึงต่อมาหินรอบขา้งโดนคล่ืนลม และทะเลของ 
มหาสมุทรแอตแลนตกิ “Atlantic Ocean” กดักร่อนจนมีรูปร่างท่ีแปลกตา หลายคนบอกวา่หินดงักล่าวคลา้ยกบัไดโนเสาร์
กาํลงักินนํ้ าอยู ่จากนั้น นาํคณะมุ่งหนา้ สู่ นอร์ทไอซ์แลนด์ (North Iceland) จุดหมายอยูท่ี่ เมืองอาคูเรย์ร่ี (Akureyri) 
(ระยะทาง 205 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที) อยูท่างตอนเหนือของประเทศ และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น
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อนัดบัสองของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซ่ึงตั้งอยูบ่น เนินเขาอาคูเรย์ร่ี “Akureyri Hill” มี แม่นํา้ 
โครสซาเนสบอร์เกยีร์ “Krossanesborgir River” เป็นแม่นํ้าสายสาํคญัของเมืองไหลผา่น ถา้เปรียบกบัเมืองไทยก็น่าจะ
ประมาณเชียงใหม่ ถือเป็นเมืองพกัตากอากาศในวนัหยดุของชาวไอซ์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีอากาศอบอุ่น ถึงแมจ้ะอยูห่่าง
จาก เส้นอาร์คตกิ เซอร์เคลิ “Arctic Circle” เพียง 60 ไมลเ์ท่านั้น และท่านสามารถเห็นพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนได ้ในระหวา่ง
เดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม นาํท่านชม เมืองอาคูเรย์ร่ี (Akureyri) ชม โบสถ์อาคูเรย์ร่ี “Akureyri Church” ซ่ึงเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง เป็นโบสถค์ริสตนิ์กายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถาปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940 หนา้ต่าง
กระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลกันูนบนระเบียง แลว้ 

19.00 น. อาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Hotel Kjarnalundur หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  อาคูเรย์ร่ี – ฮูซาฟิค – แอสบากี ้– เขตทะเลสาบมิวตัน์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮูซาฟิค (Husavik) (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) บา้นเรือน 
 ท่ีน่ีจะมีภูมิทศัน์เหมือนฉากละคร ลกัษณะบา้นเป็นบา้นเด่ียวหลงัเลก็ มีชั้นเดียว รูปแบบบา้นจะแตกต่างกนัตามสไตล ์และมี 
 ลกัษณะเด่น คือ หลงัคาสารพดัสี และอีกหน่ึงกิจกรรมของ เมืองฮูซาฟิค (Husavik) นั้นก็คือการ ล่องเรือชมปลาวาฬ  
 “Whale Watching” สาํหรับใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) จุดชมปลาวาฬมีอยู ่2 จุดใหญ่แห่งแรกท่ี กรุงเรคยาวคิ  

 (Reykjavik) และอีกจุดคือ เมืองฮูซาฟิค (Husavik) แห่งน้ีท่ี เมืองฮูซาฟิค (Husavik) ท่ีในอดีตเป็นแหล่งประมง 
 ขนาดใหญ่ กระทัง่ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของการลงไปชมปลาวาฬกลางทะเล ซ่ึงท่านมีโอกาส 
 เห็นวาฬมิงค ์สูงถึง 98.2%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทั้งนีก้ารล่องเรือออกไปชมปลาวาฬน้ัน ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ในแต่ละวนัเป็นหลัก บริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิ 
ในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย โดยจะหาสถานที่ท่องเทีย่วอ่ืน มาทดแทนให้ท่าน ***  

13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ หุบเขาแอสบากี ้“Asbyrgi Canyon” (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง) หุบเขารูปเกือกมา้ท่ีมีความกวา้งถึง 1 กิโลเมตร โอบลอ้มดว้ยหนา้ผาสูง 100 เมตร ท่ีชาวไวก้ิงเช่ือกนัวา่เป็นรอย 
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 เกือกมา้ของเทพเจา้โอดีนขณะทะยานข้ึนทอ้งฟ้า  นาํท่านชม นํา้ตกเดทต ิ“Dettifoss” (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ซ่ึงถือวา่เป็นนํ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ท่ีคงความเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการแต่งเติมส่ิงก่อสร้าง 
 ใดๆ ในบริเวณนํ้ าตก  ท่านสามารถมองเห็นละอองนํ้ าท่ีกระเซ็นข้ึนสู่ทอ้งฟ้านบัหลายกิโลเมตรก่อนเขา้ถึงนํ้ าตก จากนั้น 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบมวิตัน์ “Myvatn Lake” (ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง  
30 นาที)  

19.30 น. อาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Fosshotel Myvatn หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)  เขตทะเลสาบมิวตัน์ – เบรียดดัลซาวกิ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ีนาํคณะเท่ียวชมใน เขตทะเลสาบมวิตัน์ “Myvatn Lake” (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
45 นาที) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อนํ้ าพรุ้อน ซ่ึงมีผลพวงมาจากลาวาภูเขาไฟ และพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวทิยา และไดรั้บ
การประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษข์อง ไอซ์แลนด์ (Iceland) ในปี ค.ศ. 1974 จุดแรกนาํท่านสู่ นํา้ตกโกด้า “Godafoss 

Waterfall” หรือท่ีรู้จกัในนาม นํา้ตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” ซ่ึงมีความสูง 12 เมตร และเป็นนํ้ าตกท่ี
มีความสวยงามท่ีสุดใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซ่ึงถูกคน้พบโดยนกับุญชาวคริสต ์1,000 ปีก่อนคริสตกาล (1,000 A.D.) อิสระ
ใหท่้านไดช่ื้นชมความงามของนํ้ าตกแห่งน้ี ต่อดว้ยการชมความอศัจรรยข์องพ้ืนดินท่ีเกิดจากการไหลรวมตวัของลาวา จากนั้น 
นาํท่านเดินทางสู่ ดมิมูบอร์เกยีร์ “Dimmuborgir Lava Labyrinth” (ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
45 นาที)  ทุ่งลาวาท่ีเกิดการสรรสร้าง และรวมตวัในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปทรงกระบอก, ทรงกรวย อีกหน่ึงความอศัจรรยท่ี์เกิดจาก
การสรรสร้างของธรรมชาติ  

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ อาบนํา้แร่ในเขตทะเลสาบมวิตัน์ “Myvatn Nature Baths” อีกหน่ึงเขตอาบนํ้ าแร่ของ ไอซ์แลนด์ 
(Iceland) ท่ีเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2004 เป็นนํ้ าแร่ท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อผิว                        

 
พรรณของผูม้าลงแช่ เน่ืองจาก เขตทะเลสาบมวิตัน์ “Myvatn Lake” เป็นเขตท่ีมีนํ้ าแร่นํ้ าพรุ้อนอยูใ่ตดิ้น จึงเป็นแหล่งสะสม
ของแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นแคลเซียม, โซเดียม, คลอรีน, ซิลิกา้ เป็นตน้ โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียของนํ้ าประมาณ 36-40 
องศาเซลเซียส (กรุณาเตรียมชุดว่ายนํา้ไปด้วย) จากนั้น ออกเดินทางสู่ ภูมภิาคตะวนัออกของไอซ์แลนด์ (Eastern 
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Iceland) สู่ เมืองเบรียดดลัซาวกิ (Breiddalsvik) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
ซ่ึงเป็นเมืองชายทะเลโดยระหวา่งทางเตม็ไปดว้ยธรรมชาติอนังดงามไม่วา่จะเป็นลาวาของภูเขาไฟ, นํ้าตกใหญ่-นอ้ยนบัร้อยสาย 
และสตัวต์่าง ๆ ท่ีอยูต่ามธรรมชาติสองขา้งทาง เช่น กวางเรนเดียร์, หงส์ป่า, นกเป็ดนํ้ า ฯลฯ และสตัวเ์ล้ียงอีกหลายชนิด อาทิ มา้, 
ววั, แกะ  

20.00 น. อาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร 
 พกัค้างคืน ณ Blafell Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8) เบรียดดัลซาวกิ – ธารนํา้แข็งพนัปีวทันาโจกุล – วคิ   
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางเลาะเลียบขนาบไปกบั ธารนํา้แข็งพนัปีวทันาโจกลุ “Glacier Vatnajökull” โดยจุดหมายอยูท่ี่
ทะเลสาบธารนํ้ าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) ท่ีช่ือวา่ ทะเลสาบธารนํา้แข็ง โจกลุซาลอน “Jökulsárlón 

Glacier Lake” (ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 15 นาที) ท่ีปรากฏเกิดข้ึนคร้ังแรกในช่วง ค.ศ.
1934-1935 และค่อย ๆ ขยายตวัเพ่ิมพ้ืนท่ีข้ึนเร่ือย ๆ ปรากฏวา่ในปี 1975 มีพ้ืนท่ี 7.9 ตารางกิโลเมตร เม่ือธารนํ้ าแขง็ละลายมาก
ข้ึนในทุก ๆ ปี ในปัจจุบนั กินพ้ืนท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของนํ้ าถึง 200 เมตร คาํนวณง่าย ๆ เอาฝร่ังตวัสูง  
2 เมตรมายนืต่อกนัใหไ้ด ้100 คน จะไดค้วามลึกของทะเลสาบแห่งน้ี ทะเลสาบธารนํา้แข็ง โจกลุซาลอน “Jökulsárlón 

Glacier Lake” จึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็นอนัดบัสองของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) 

  
นาํท่านเปิดประสบการณ์บนธารนํ้ าแขง็ ดว้ยการ ล่องเรือชมก้อนไอซ์เบิร์กในธารนํา้แข็งพนัปี โจกลุซาลอน “Boat Tour On 

Glacial Lagoon” ท่านจะไดเ้ห็นนํ้ าแขง็กอ้นใหญ่ ๆท่ีละลายลงมาจากภูเขานํ้ าแขง็ดา้นบน และไหลลงสู่ทะเล  
13.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองวคิ (Vik) (ระยะทาง 192 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองเลก็ๆ ซ่ึงมี
ประชากรเพียง 300 คน เป็นเมืองเลก็ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาสูงปกคลุมดว้ยกลาเซียร์ มีทิวทศันท่ี์งดงาม พร้อมทั้งยงัมีอากาศสด
ช่ืนเยน็สบาย นาํท่านไปเดินเล่น บริเวณ หน้าผา เดยีร์โฮไล “Dyrholaey” อีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เพราะวา่
อยูไ่ม่ไกลจากถนนเสน้หลกัลกัษณะเด่นคือ เป็นหินท่ีก่อตวัเป็นรูปโคง้ มีทางลอดตรงกลางซ่ึงการโคง้น้ีเกิดจากการระเบิดของ
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ภูเขาไฟในอดีต นาํท่านชม แท่งหนิสีดาํ “Troll in Reynisdrangar” เป็น Land mark ช่ือดงัประจาํเมืองวคิ (Vik) 

จริงๆ แลว้คือ Basalt Sea Stack ท่ีเกิดจากกดัเซาะของนํ้ าทะเล ตวัของชาดหาด เมด็ทราย หรือแมแ้ต่หนา้ผาก็มีสีดาํท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร  

19.00 น. อาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Dyrholaey Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง (9)  วคิ – สโนว์โมบิล  –  นํา้ตกสโคค้าฟอสส์ – เซลฟอสส์ 

07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางต่อข้ึนสู่พ้ืนท่ีระดบัสูงประมาณ 3,000 ฟตุ บน ธารนํา้แข็งเมยีร์ดาลโจกลุ “Myrdalsjokull Glacier”  
 อนักวา้งใหญ่ ท่ีท่านสามารถสมัผสัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัธารนํ้ าแขง็ใน อลาสก้า (Alaska) ท่ีเพียงแค ่
 มองเห็นในระยะไกลเท่านั้น นาํท่านสมัผสักบัการ ขบัรถ “Snowmobile” (1 ชัว่โมง) ไปบนธารนํ้ าแขง็ดว้ยตวัท่านเอง  
 (คนัละ 2 ท่าน พร้อมชุดอุปกรณ์กนัหนาว) ***แต่ท่านก็ควรติดเคร่ืองกนัหนาวส่วนตวัไปดว้ย เช่น หมวกไหมพรม สาํหรับ 
 ใส่ก่อนใส่หมวกกนัน็อค หรือจะเป็นแบบสวมทั้งศีรษะ และใบหนา้เพ่ือกนัลมก็ได ้หรือถุงมือหนา ฯลฯ  
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสโคค้า (Skogar Village) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
1 ช่ัวโมง 30 นาที) พาทุกท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์พื้นบ้าน “Skogar Folk Museum” แสดงถึงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาว
ไอซ์แลนด ์ในอดีต ต่อดว้ยชม นํา้ตกสโคค้าฟอสส์ “Skogarfoss” ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของ ไอซ์แลนด์ 

(Iceland) มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจาก แม่นํา้สโคการ์ “Skaga River” เป็นนํ้าตกท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 5 
ของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซ่ึงความใหญ่โตของนํ้ าตกทาํใหต้อ้งยนือยูห่่างพอสมควรเพ่ือท่ีจะไดถ่้ายภาพ นํ้ าตกไดท้ั้งหมด 
และความท่ีเปลือกโลกส่วนน้ีมีอายนุอ้ย ทาํใหก้ารยบุตวัของพ้ืนดินมีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  ต่อดว้ย นํา้ตกเซลยาแลนด์ฟอสส์ 

“Seljaland Foss” ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) ซ่ึงท่านสามารถเดินลอด
นํ้ าตกแห่งน้ีได ้ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ                      1 
ช่ัวโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Hotel Selfoss หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง (10)  เซลฟอสส์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวย์ลร์ี – บลูลากูน – เคฟลาวกิ 
08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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หลงัอาหารเชา้ นาํคณะลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ เดินทางสู่ นํา้ตกกลูฟอสส์ “Gullfoss” หรือ นํา้ตกทองคาํ “Golden Falls” 

ซ่ึงนํ้ าตกมีความสูงถึง 105 ฟตุ เป็นนํ้ าตกท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของยโุรป และใหญ่ท่ีสุดใน ไอซ์แลนด์ (Iceland) โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในฤดูร้อนจะมีละอองนํ้ ากระเซ็นก่อใหเ้กิดสายรุ้งสีสวยสดใส ปิดทา้ยดว้ย บ่อนํา้พุร้อนกเีซอร์ “Great Geyser” ซ่ึง
เป็นนํ้ าพรุ้อนท่ีมีความสูงของนํ้ าพถึุง 200 ฟตุจากพ้ืนดิน 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ สามเหลีย่มทองคาํ “Golden Circle” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อนํ้ าพรุ้อนท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดของ ไอซ์แลนด์ (Iceland) จุดแรกเร่ิมกนัท่ี อุทยานแห่งชาตธิิงเวย์ลร์ี “Thingvellir National Park” ซ่ึงเป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรก และขึน้ทะเบียนมรดกโลกขององค์การ UNESCO เป็นรอยเช่ือมระหวา่ง ทวปียูเรเซีย “Euresian 

Plate” และ ทวปีอเมริกาเหนือ “North America” สถานท่ีแห่งน้ีมีความสาํคญัในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของ  ไอซ์แลนด์ 

(Iceland) โดยรัฐสภาไดก่้อตั้งเม่ือ ค.ศ. 930 และต่อเน่ืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ระหวา่งทางแวะ ทะเลสาบเคริด “Kerid 

Lake” ร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ มีนํ้ าท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง จากนั้นนาํคณะไปอาบนํ้ าแร่ แช่นํ้ าอุ่นกนัท่ี บลูลา
กูน “The Blue Lagoon” (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพระดบัโลก และโด่งดงัท่ีสุดของ ไอซ์แลนด์(Iceland) 
นํ้ าแร่ธรรมชาติเพ่ือการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง เป็นสถานท่ี ท่ีไดรั้บ
ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก บ่อนํ้ าพรุ้อนท่ีเตม็ไปดว้ย
แร่ธาตุซ่ึงมีช่ือเสียงในการรักษาโรค มีอุณหภูมิของนํ้ าเฉล่ียอยูท่ี่ 
40 องศาเซลเซียส เป็นความเช่ือกนัวา่ นํ้ าแร่ท่ีน้ีช่วยรักษาโรคบาง
โรคไดอ้ยา่งดีเยีย่ม วา่กนัวา่จะเหมาะมากกบัคุณสุภาพสตรีเพราะ
ผูห้ญิงจะมีอาการปวดทอ้งก่อนมาประจาํเดือน ผมร่วง และช่วยทาํใหผ้ิวเนียนใสดว้ย บริเวณท่ีแช่นํ้าแร่จะมีโคลนขาว สาํหรับ
พอกหนา้ใหใ้ชบ้ริการฟรีบ่อนํ้ าแร่จะมีความอุ่นมาก เหมาะสาํหรับการใชบ้ริการในฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดีภายในมีแช่นํ้ าแร่ 
นวดสปา หอ้งซาวน่ามากมายหลายหอ้ง รวมไปถึงนํ้ าตกนวดตวั สมควรแก่เวลา นาํคณะออกเดินทางเขา้สู่ เมืองเคฟลาวกิ 
(Keflavik) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)   

19.00 น. อาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร  
พกัค้างคืน ณ  Icelandair Hotel Keflavik หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง (11)  เคฟลาวกิ – ออสโล (นอร์เวย์)   
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ นาํคณะลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิคฟลาวกิ “Keflavik International  

 Airport” เมืองเคฟลาวกิ (Keflavik) ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) โดย สายการบินภายในภูมภิาค (ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  

**** เน่ืองจากอยู่ระหว่างการบิน อสิระท่านรับประทานอาหารกลางวนั ในสนามบิน ตามอธัยาศัย **** 
 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิอสโล การ์เดอร์มอน “Oslo Gardermoen Airport” กรุงออสโล (Oslo)  
 ประเทศนอร์เวย์ (Norway) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัรับกระเป๋าเดินทาง และผา่นพิธีการตรวจ 
 ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะเดินทางเขา้สู่ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์  
 (Norway)  
18.00 น. อาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร  
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พกัค้างคืน ณ  Quality 33 Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีสิ่บสองของการเดินทาง (12)  ออสโล  
09.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิอสโล การ์เดอร์มอน “Oslo Gardermoen Airport” เพื่อ 
 นาํท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน 
14.15 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” โดยเท่ียวบิน 
 ท่ี TG 955 (ใช้เวลาเดินทาง 11 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีสิ่บสามของการเดินทาง (13)  กรุงเทพฯ  
06.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok)  
 โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

หมายเหตุ 
 -  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 
  10วนัและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
-   โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมืองโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัอาทิการล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุ 

งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตฯุลฯทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
-  บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบและท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มี

การตกลงกบัพนกังานขาย 
-  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดหากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการแลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศ 

ใดประเทศหน่ึง 
-  ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศโปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อนหาก

ท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บคาํยนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบทุกกรณี 
-  เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนในกรณีท่ี 

ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
-  บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือการเขา้เมือง 

อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯ 
-  รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนทาํการจองและวางมดัจาํทวัร์เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ พฤษภาคม 2562 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่  ท่านละ 209,000.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 206,000.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 198,000.- บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่) ท่านละ   31,000.- บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ   37,000.- บาท 
 

อตัราค่าบริการ มิถุนายน – สิงหาคม 2562 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่  ท่านละ 215,000.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 212,000.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 207,000.- บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่) ท่านละ   33,000.- บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ   40,000.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย แอร์เวย์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ  – ออสโล – กรุงเทพฯ  
** Tax – Insurance – Fuel Chargeท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนมกราคม 2562 
ตัว๋เคร่ืองบินภายในภูมภิาค เส้นทาง ออสโล – เคฟลาวกิ – ออสโล 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน  จาํนวน 10 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 8 มื้อ และอาหารคํา่ 10 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการ

เดนิทาง 50%) 
 



Iceland 13 Days TG May – Aug 2019  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  

 



อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัในโรงแรม อาท ิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารทีส่ั่งมาทานในห้องพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารทีส่ั่งพเิศษในร้านอาหาร ทีน่อกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนันํา้มนัและภาษีต่างๆ หากมกีารปรับขึน้จากสายการบนิ  
 

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง  
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั     คืนเตม็จาํนวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19วนั   หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง สามารถทาํได้ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วนัก่อนการ
เดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจนี, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตลุาคม) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

โรงแรม และ ห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยู่

กบัขอ้จาํกดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้อง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น  
ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
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 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  

 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศไอซ์แลนด์ 
*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายคุงเหลือไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาประเทศ  
 ไอซ์แลนด ์หรือไม่ก็ตาม ควรนาํไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา ** ต้องมหีน้าว่าง ทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 4 หน้า ** 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป **ฉากหลงัตอ้งมีสีขาวเท่านั้น หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตาดาํ, ไม่ยิม้ และตอ้งไม่มีลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ 

ตอ้งไม่มีการแต่งภาพถ่าย และหา้มเป็นภาพท่ีถ่ายสแกนจากคอมพิวเตอร์,ถ่ายจากกลอ้งดิจิตอลหรือโพลาลอยด ์ไม่ใชรู้ปรับปริญญาและ
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายไุม่ถึง 20 ปี) 
4. สาํเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีเป็นนาง) / สาํเนาใบหยา่ (ถา้มี) , สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ (ถา้มี) 
5. หนังสือรับรองการทาํงานตวัจริง จากบริษทัฯท่ีท่านทาํงานอยูต่อ้งเป็น ภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน 
 ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปยโุรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงั 
 ครบกาํหนดลา 

 ธุรกจิส่วนตวัหรือค้าขาย ขอสาํเนาใบทะเบียนการคา้หรือสาํเนาใบทะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือของผูเ้ดินทางเท่านั้น 
 กรณีทีเ่ป็นเจ้าของบริษัท ขอสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนรับรองบริษทั ท่ีมีช่ือบริษทั และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของ

กิจการดว้ย คดัลอกมาไม่เกนิ 3 เดือน ในกรณีท่ีมีกรรมการผูล้งนาม มากกวา่ 1 ท่าน ใหแ้นบจดหมายรับรองการทาํงานประกอบดว้ย 

 กรณีทาํธุรกจิส่วนตวัแต่มไิด้จดทะเบียนการค้า ใหท้าํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณข้ีาราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาองักฤษ หรือภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงอยา่งเดียว เป็นหลกัฐานยืน่ต่อสถานทูตได ้ 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรียน / นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาองักฤษ) เท่านั้น พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน/บตัร

นกัศึกษา แม่บ้าน แสดงเอกสารรับรองการงานของสามี ถึงแมส้ามีจะไม่เดินทางไปดว้ย พร้อมทั้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนา

สมุดเงินฝาก, สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน (ในกรณีท่ีสามีเสียชีวติใหแ้นบเอกสารสาํเนาใบมรณะบตัร 

6. การเงนิ ใชส้เตทเมน้ทท่ี์ออกจากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน (UPDATE ยอดสุดท้ายไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยืน่วซ่ีา) ควรเลือกเล่มท่ีมีการ

เขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมถึงค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง ** ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว ใชใ้บรับรองบญัชี พร้อมกบัสเตทเมน้ทท่ี์ออกจากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน (UPDATE ยอด

สุดท้ายไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยืน่วซ่ีา) ใช้เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น 

ศูนย์รับคําร้องขอวซ่ีาไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ที ่อาคาร เดอะเทรนดี ้ซอย สุขุมวทิ 13  
อยุ่ระหว่าง BTSสถานีนานา กบั BTSสถานีอโศก  
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

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

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

กาํหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จาํนวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

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

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 40,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 

 
 
 
 
 


