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DAY 1      
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) 
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3   เคาน์เตอร์ D(16-19)
 สายการบินไทยเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ
 และการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 
 

DAY 2  
เดนมาร์ก - เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น -  ไอซ์แลนด์ - เที่ยวกรุงเรคยาวกิ 
00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ค    โดยสายการ
 บินไทย เท่ียวบินท่ี TG950 
07.25 น. ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัปการเขา้สู่กลุ่มประเทศเชง
 เกน้ (Schengen Visa)จะท าการตรวจคนเขา้เมือง ณ ท่าอากาศยาน
 โคเปนเฮเกน  กาสทรัปจากนั้นรอเปล่ียนเท่ียวบิน 
10.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวกิ ประเทศไอซ์แลนดโ์ดยสายการบิน
 ไอซ์แลนดแ์อร์ (ใชเ้วลาในการบินประมาณ  3.15  ชัว่โมง) 
11.50 น. ถึงสนามบินเคฟลาวกิ (อ่าวแห่งควนั)   เน่ืองจากควนัไอน ้ าท่ีพวย
 พุง่ข้ึนมาจากบ่อน ้ าร้อน รอรับสมัภาระแลว้เดินทางสู่กรุงเรกยาวกิ 
 เมืองหลวงท่ีอยูใ่กลข้ั้วโลกเหนือท่ีสุดดินแดนอารยธรรมดั้งเดิม 
 ของพวกไวก้ิง 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าเท่ียวชมสู่กรุงเรคยาวกิมีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพเ้มือง
 หลวงอ่ืนๆในแถบสแกนดิเนเวยีเป็นเมืองท่ีเพียบพร้อมดว้ยความ
 บริสุทธ์ิทางธรรมชาติสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าท่ีถกัทอ
 ประวติัศาสตร์บอกเล่าความเป็นมาของ“ดินแดนน ้ าแขง็”เลก็ๆ
 แห่งน้ีไวไ้ดอ้ยา่งน่าสนใจไปชมโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยาโบสถท์าง
 ศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุดในไอซ์แลนดเ์ป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของ
 เมืองท่ีเม่ือข้ึนไปดา้นบนจะ มองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวกิ
 โดยรอบ, อนุเสาวรียข์องเลฟร์อีริกสนันกัเดินทางคนส าคญัใน
 ประวติัศาสตร์โลก, ฮาร์ปา   คอนเสิร์ตฮอลลอ์าคารรูปทรง
 ทนัสมยัท่ีไดรั้บรางวลัMies van der  Rohe Award2013, Hofdi 
 House บา้นท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั  Hilton Reykjavik Nordica หรือเทียบเท่าในระดบั
 เดียวกนั 
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วนัที ่  3      
เรคยาวกิ - เคิร์คจูเฟล สัญลกัษณ์แห่งไอซ์แลนด์ - กจิกรรม
ล่องเรือชมวาฬ 
07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น.     เดินทางสู่บ่อน ้ าพรุ้อนเดลดาร์ตงุกเูวอร์        ท่ีมีอุณหภูมิน ้ าสูง 
                   ท่ีสุดถึง  97 องศาเซลเซียส          ใกลก้นัเป็นน ้ าตกเฮินฟอซซ่า  
                   ไอซ์แลนดเ์ป็นประเทศท่ีมีน ้ าตกสวยหลายแห่ง             ซ่ึงเป็น 
                   น ้ าตกสาขาหน่ึงของน ้ าตกใหญ่     ท่ีก่อก าเนิดจากแหล่งล าธาร 
                   ของทุ่งลาวาท่ีเกิดจาก 
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย            เร่ิมกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดคือการ “ล่องเรือชมวาฬ”  กล่าวกนั 
                  วา่การชมวาฬในเขตน้ีตลอดฤดูกาลจะมี  5   ผูย้ิง่ใหญ่แห่งทอ้ง 
                  ทะเลสลบัสบัเปล่ียนกนัเขา้มาอาศยั            ท่านจะไดมี้โอกาส 
                  ใกลชิ้ดกบัวาฬแบบธรรมชาติมากท่ีสุด    วาฬสีน ้ าเงิน,      วาฬ 
                  สเปิร์ม หรือ  วาฬหวัทุย,  วาฬมิงค,์ วาฬหลงัค่อม   หรือ   วาฬ   
                  ฮมัแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ   วาฬออร์กา         ท่ีหาชมไดย้าก  
   (บนเรือมชุีดกันหนาวให้ยืม และขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีบริษัท
   เรือยกเลิกให้บริการ อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่  
   เอือ้อ านวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2-3.5 ช่ัวโมง) 
19.00 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                   น าคณะพกั    Icelandai r Hotel  Hamar         หรือเทียบเท่า 
                   ในระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่      4        
บอร์กาเนส - บ่อน า้ร้อน - น า้ตกเฮินฟอซ่า - โกลเด้นเซอร์เคิล 
- น า้ตกกูลล์ฟอสส์ - ซิงเควลลร์ี – น า้พุร้อนเกย์ซีร์ - ล่าแสง
เหนือ 
07.30 น.       รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.30 น.       เดินทางสู่บ่อน ้ าพรุ้อนเดลดาร์ตงุกเูวอร์   ท่ีมีอุณหภูมิน ้ าท่ี 
                     สูงท่ีสุดถึง    97 องศาเซลเซียส        ใกลก้นัเป็นน ้ าตกเฮิน  
                     ฟอซซ่า    ไอซ์แลนดเ์ป็นประเทศท่ีมีน ้ าตกสวยหลายแห่ง  
                     ซ่ึงเป็นน ้ าตกสาขาหน่ึงของน ้ าตกใหญ่      ท่ีก่อก าเนิดจาก 
                     แหล่งล าธาร                ของทุ่งลาวาท่ีเกิดจากภูเขาไฟท่ีอยู ่
                     ภายใตธ้ารน ้ าแขง็แลงโจกลุ  Langjökull       ธารน ้ าแขง็ท่ี 
                     ใหญ่เป็นอนัดบั 2  ของประเทศ     และน่ีคือส่ิงมหศัจรรย ์
                     เหนือธรรมชาติท่ีไม่เหมือนใคร 
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย              น าท่านเท่ียวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติ          ของ 
                    ไอซ์แลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรือ  Golden Circle 
                     ทศันียภาพของทุ่งหญา้ตดักบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ,ววัและมา้ 
                     ไอซ์แลนด ์หากินอยูต่ามธรรมชาติ       เร่ิมจากน ้ าตกกลูล ์
                     ฟอสส์  (Gullfoss)           หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด ์
                     ถือเป็นน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศ และยงัจดั 
                     วา่เป็น 1 ใน 3   ท่ีไอซ์แลนดจ์ดัใหอ้ยูใ่นเสน้ทางท่องเท่ียว 
                     ท่ีไม่ควรพลาด   ซิงเควลลีร์ (Þingvellir)   อุทยานแห่งชาติ 
                     แห่งแรกของไอซ์แลนด ์          และมรดกโลกขององคก์าร 
                     ยเูนสโก (UNESCO)     เป็นรอยเช่ือมระหวา่งทวปียเูรเชีย 
                     และทวปีอเมริกาเหนือ      สถานท่ีแห่งน้ีมีความส าคญัใน 
                     ฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด,์    น ้ าพรุ้อนเกยซี์ร์ 
                     น ้ าพรุ้อนท่ีน่ีพวยพุง่ข้ึนสูงกวา่ 180 ฟตุ  ทุกๆ    7-10 นาที  
                    ไอซ์แลนด ์เสมือนพระเจา้บรรจงสร้างข้ึนมาอยา่งประณีต   
19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
21.00 น.         หลงัอาหารค า่ เร่ิมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ น าท่านเดินทาง
สู่บริเวณอุทยานแห่งชาติซิงเควลิร์ ส าหรับปรากฏการณ์แสงออโรรา
บนท้องฟ้าเหนือ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์น้ัน จะเกิดขึน้เหนือ หุบ
เขาซิงเควลลิร์ (Þingvellir Valley) ทะเลสาบซิงเควลลาวทัน์ ( Lake 
Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ โดย
ทะเลสาบมคีวามลึกอยู่ท่ี 114 เมตร 
                     น าคณะพกั Litli Geysir Hotel หรือเทยีบเท่า 
                      ในระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่    5     
South Shore - น า้ตกสโกการ์ - น า้ตกเซลยาลนัด์ - หมู่บ้านวกิ 
- หาดทรายสีด า - เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล 
07.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. น าท่องเท่ียวเสน้ทางแสนสวย    South  Shore   ประเทศ 
 ไอซ์แลนด ์มีช่ือเสียงในเร่ืองของการคน้พบพลงังานความ 
 ร้อนใตพ้ิภพซ่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทน 
 เช้ือเพลิงท าใหป้ระเทศแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 
 เมืองท่ีไร้มลพิษ   ทศันียภาพสองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย 
 ฟาร์มปศุสตัว ์มีภูเขาไฟ  Eyjafjallajokull     เด่นตระหง่าน 
  เป็นฉากหลงัและเป็นภูเขาไฟท่ียงัมีการปะทุอยูต่ลอด 
 เวลาในอดีตการระเบิดในปี  2010  ของภูเขาไฟแห่งน้ี 
 ก่อนใหเ้กิดการปิดน่านฟ้าทัว่ทวปียโุรปเป็นระยะเวลาถึง  
 6 วนั ถ่ายรูปกบัน ้ าตกเซลยาลนัดส์      มีความสูง 60  เมตร  
 และน ้ าตกอีกแห่งหน่ึงคือ    สโกการ์ มีความสูง  62  เมตร 
 ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้าตก     ท่ีเป็นธรรมชาติ 
 โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางต่อสู่หมู่บา้นวกิ (Vik) หมู่บา้นเลก็ๆ   ทางใตข้อง 
 ไอซ์แลนดท่ี์มีรายช่ือในการจดัอนัดบัชายหาดท่ีสวย 
 ท่ีสุดในโลกเม่ือปี 1991   เป็นหมู่บา้นท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด  
 ชมหาดทรายสีด า    ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา 
 และแนวหินบะซอลต ์      เป็นหินอคันีท่ีพบไดโ้ดยทัว่ไป 
 เกิดจากการเยน็ตวัของลาวาอยา่งรวดเร็วบนพ้ืนผิวโลก 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะพกั  Fosshotel Glacier Lagoon  หรือ 
 เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่    6      
โจกุลซาร์ลอน - ถ า้คริสตัล (Ice Cave) -ขับสโนว์โมบิล-ธาร
น า้แข็งวธันาโจกุล - เซลฟอส์ส - ล่าแสงเหนือ 
07.30 น.       รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.30 น.      ไปเร่ิมกิจกรรมตะลุยถ ้าน ้ าแขง็   “Crystal Ice Cave tour  
                     in Vatnajökull”    กิจกรรมน้ีเร่ิมจากการนัง่รถ    Super  
                    Jeep   ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษใชว้ิง่บนธารน ้ าแขง็เท่านั้น 
                    ตะลุยสู่ไอซ์เคฟ หรือท่ีนิยมเรียกกนัอีกอยา่งวา่ ถ ้าคริสตลั 
                    ถ ้าน ้ าแขง็สีฟ้าครามสุดอลงัการแห่งหน่ึง        ในประเทศ 
                    ไอซ์แลนดสู่์โจกลุซาร์ลอน (Jökulsárlón)    ทะเลสาบธาร 
                    น ้ าแขง็ ท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีวา่เป็นทะเลสาบธารน ้ าแขง็ท่ี 
                    ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์ VATNAJOKULL      มี 
                    ขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร     เท่ากบัธารน ้ าแขง็ทั้งหมด 
                    ในทวปียโุรปรวมกนั และขนาดความหนามากท่ีสุด  หนา 
                    ประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารน ้ าแขง็ท่ี 
                    มากข้ึน ๆ ในทุก ๆ ปี  ปัจจุบนัโจกลุซาร์ลอนมีพ้ืนท่ีกวา้ง 
                    ถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้ าในทะเลสาบ 
                    ถึง 200 เมตร  ต่ืนตาต่ืนใจกบัการ   ชมภูเขาน ้ าแขง็  (ไอซ์ 
                    เบิร์ก) กอ้นโต ๆ เรียงรายโผล่พน้พ้ืนน ้ าในทะเลสาบ ยาม 
                    กระทบแสงแดด   ก่อใหเ้กิดสีสนัสวยงามท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ี 
                    แห่งในโลก        ไดมอนดบี์ชชายหาดท่ีมีกอ้นน ้ าแขง็ลอย 
                    ออกมาจาก  lagoon            ท้ิงตวัอยูริ่มชายหาดใหท่้านได ้
                    ลองสมัผสั 
13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร       
บ่าย              น าท่านสนุกกบักิจกรรมเป็นประสบการณ์     ท่ีไม่เหมือน 
                    ใครนัน่คือ    “ขบัสโนวโ์มบิลตะลุยธารน ้ าแขง็”      หลาย 
                     ประเทศในสแกนดิเนเวยี                     ท่านอาจเคยสมัผสั 
                     ประสบการณ์น้ี              แตเ่ป็นการขบัไปบนทะเลสาบท่ี 
                     เกาะตวัจนกลายเป็นน ้ าแขง็  หรือ     ในแม่น ้ าท่ีเยน็จดัจน 
                     กลายเป็นน ้ าแขง็ แมแ้ต่ทุ่งหิมะท่ามกลางป่าสน       แต่ท่ี 
                     ไอซ์แลนดน้ี์คือธารน ้ าแขง็ขนาดยกัษ ์        ท่ีไม่เคยละลาย  
                     เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด          เดินทางสู่ 
                     เมืองเซลฟอส์ส        เปรียบเสมือนเมืองหนา้ด่านของการ  
                     ท่องเท่ียวในเสน้ทางน้ี         
19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     หลงัอาหารค า่ เร่ิมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์ค    
      เคสริ (Stokkseyri) เป็นเมืองแห่งแรกท่ีเร่ิมล่าแสงเหนือ       
      และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในการล่าแสงเหนือ 
                      น าคณะพกั Hotel Selfoss  หรือเทยีบเท่า 
                      ในระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่    7     
เซลฟอส์ส - อาบน า้แร่บลูลากูน - เคฟลาวกิ - สต็อกโฮลม์ 
(สวเีดน) 
08.00 น.    รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น.    กิจกรรมท่ีทุกท่านรอคอยไดแ้ก่ “บลูลากนู” บ่อน ้ าแร่ร้อน 
                  และสปาท่ีโด่งดงัระดบัโลก สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ 
                  การันตีโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระดบัโลก  นกัท่องเท่ียวกวา่ 
                  95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานท่ีแห่งน้ี  บ่อน ้ าแร่ 
                  ธรรมชาติของบลูลากนู เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  หลงัจาก  
                  ท่ีมีการวจิยัวา่น ้ าแร่น้ีดีต่อผิวพรรณ       โดยมีแร่ธาตุท่ีเป็น         
                  องคป์ระกอบหลกัคือ  ซิลิดคน  สาหร่ายทะเล    และเกลือ 
                  ธรรมชาติ โดยรักษาความร้อนในน ้ าแร่น้ีอยูท่ี่ 37-39 องศา             
                  เซลเซียส  
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย            เดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิ 
14.25 น.     ออกเดินทางสู่กรุงสตอ็กโฮลม ์                  ประเทศสวเีดน  
                  โดยสายการบิน     Iceland Air 
21.35 น.     คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินกรุงสตอ็กโฮลม ์ 
                   ประเทศสวเีดน 
                   น าคณะพกั    Park  Inn  by Radisson Keflavik airport  
                   Hotel  หรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่    8    
ช้อปป้ิงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
08.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น.     อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเดินเท่ียวชม    กรุงสตอ็ก 
                   โฮลม์  เมืองหลวงของสวเีดน             เป็นเมืองท่ีสวยงาม 
                    ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของผนืดินและแผน่น ้ า     อิสระ 
                   ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง  และของ            Shop  
                    แบรนดเ์นมช่ือดงั 
14.30 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย   เท่ียวบินท่ี  
                    TG 961  
บ่าย             เดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิ 
14.25 น.      ออกเดินทางสู่กรุงสตอ็กโฮลม ์ประเทศสวเีดน   โดยสาย 
                    การบิน Iceland Air 
21.35 น.      คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินกรุงสตอ็กโฮลม ์  ประเทศ 
                    สวเีดน 
                    น าคณะพกั     Park Inn by Radisson Keflavik airport  
                    hotel หรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั 
 

 วนัที ่    9    
เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 
05.50 น.     น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 (หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนั
เดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดินทางเทา่นัน้)  

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 45 วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมทีพ่กั, 
ร้านอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเ่กิดเหตกุารณ์อาทิ การยกเลิกเทีย่วบิน,การล่าช้าของสายการบิน,การพลาด
เทีย่วบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอืน่ ๆ 
ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร์มีสิทธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรมเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของท่าน การซ้ือทวัร์เป็น
แบบเหมาจ่าย ทางบริษัททวัร์มีข้อตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ โดยอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีผู่ใ้หบ้ริการนัน้ๆก าหนด เมื่อท่านไดจ่้ายค่าทวัร์
มาแลว้ ถือว่าท่านยอมรบัค่าใช้จ่ายเหล่านีแ้ละไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆได ้
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ข้อมูลเพ่ิมเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 
เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึนตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุ่มประเทศทีอ่ยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล 

โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ดว้ย มกัจะพบเห็นไดท้ัว่ไปเนือ่งจากเป็นแสงทีม่าจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. 
โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟา้เปิด และอยู่ในระหว่าง เดือนกนัยายน-เดือนเมษายน ของทกุปี 

  

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

12-20 ตุลาคม 2564 
04-12 ธ.ค. 2564 (วนัเฉลมิฯ) 
**25 ธ.ค. 64–02 ม.ค. 65** 

 (เทศกาลปีใหม่) 
**01-09 ก.พ. 2565**  
(เทศกาลตรุษจนี) 

**12-20 ก.พ. 2565**  
(วนัหยุดมาฆะบูชา) 

**19-27 ม.ีค. 2565** 
**09-17 เม.ย. 2565**  
(เทศกาลสงกรานต์) 

153,000.- 
153,000.- 
158,000.- 

 
153,000.- 

 
153,000.- 

 
153,000.- 
158,000.- 

 

134,000.- 
137,700.- 
142,200.- 

 
137,700.- 

 
137,700.- 

 
137,700.- 
142,200.- 

 

119,000.- 
122,400.- 
126,400.- 

 
122,400.- 

 
122,400.- 

 
122,400.- 
126,400.- 

 

16,000.- 
16,000.- 
18,000.- 

 
16,000.- 

 
16,000.- 

 
16,000.- 
16,000.- 

 

13,000.- 
13,000.- 
15,000.- 

 
13,000.- 

 
13,000.- 

 
13,000.- 
13,000.- 

 

-32,000 / -24000 
-32,000 / -24000 
-35,000 / -26,250 

 
-32,000 / -24000 

 
-32,000 / -24000 

 
-32,000 / -24000 
-35,000 / -26,250 

 

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวยี ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่รถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุลกัษณะการจดัรถโค้ชทอ่งเที่ยวเป็นไปดงันี ้

10-14 ทา่น          ใช้รถ Mini Bus ขนาด 16-25 ที่นัง่ 
15-19 ทา่น          ใช้รถ Midi Bus ขนาด 25-33 ที่นัง่ 
20-24 ทา่น          ใช้รถ Midi Bus ขนาด 29-39 ที่นัง่ 
25 ทา่นขึน้ไป       ใช้รถ Bus ขนาด 40-49 ท่ีนัง่ 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ สว่นใหญ่จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมอืงพกั หากวนั
ดงักลา่วมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เดนมาร์ก (เชงเก้น) 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยโูร / ทา่น / วนั 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
/ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท ตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 
20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่
ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 
 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จา่ยเพิ่ม 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะ

เป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง และ 30 วนัก่อนการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)  เทศกาลตรุษจีน / เทศกาลสงกรานต ์
 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วนั 

หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั 

หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดินทาง  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั 

หกั 50% ของค่าทวัร์ 
หกั 50% ของค่าทวัร์ 

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั 75% ของค่าทวัร์ 
หกั 75%  ของค่าทวัร์ 

 ● ในกรณีท่ีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของค่าทวัร์ 
 ● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมา

แทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมคือ
ค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทาง
สถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท่้านยืน่ขอวซ่ีาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั
ดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง 
ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 60 วนั

ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาล
คริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า

ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 


