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DAY 1     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-เรกยาวคิ 
                  (ไอซ์แลนด์) 
06.00 น.      พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ   ประต ู 8  เคานเ์ตอร์    S15-19 
      สายการบินฟินแอร์      เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง 
                    สมัภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญ ณ  หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 
08.55 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวกิ    ประเทศไอซ์แลนดโ์ดยสายการบิน 
                     ฟินแอร์   AY142  /  AY993        แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีกรุงเฮลซิงกิ     
                     ประเทศฟินแลนด ์
 ***ขอความกรุณาลกูค้าทุกท่าน              เตรียมเอกสารส่วนตัวเพ่ือตรวจวซ่ีาท่ี 
กรุงเฮลซิงกิ                 และปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าทัวร์อย่างเคร่งครัด   
โดยไม่แยกจากคณะก่อนถึงเกทท่ีต่อเคร่ือง*** 
17.20 น.      ถึงสนามบินเคฟลาวกิ  (อ่าวแห่งควนั)   เน่ืองจากควนัไอน ้ าท่ีพวย 
                     พุง่ข้ึนมาจากบ่อน ้ าร้อน     นอกจากน้ียงัมีต านานไวก้ิงโบราณท่ีมี 
                     หลกัฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบน้ีมาก่อน          รถรอ 
                     รับคณะแลว้เดินทางสู่กรุงเรคยาวกิ             เมืองหลวงอนังามสง่า 
                     ของชาวไอซ์แลนด ์
 19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     น าคณะพกั Hilton Reykjavik Nordica hotel  
                     หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่ 2      โกลเด้นเซอร์เคิล-น า้ตกกูลล์ฟอสส์-น า้พุร้อนเกย์ซีร์ 
                   -ซิงเควลลร์ี **ล่าแสงเหนือ** 
08.00น.         รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00น.         น าเ ท่ียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด ์

                ในเสน้ทางวงกลมทองค า   หรือ   Golden Circle  ทศันียภาพของ 
                      ทุ่งหญา้ตดักบัทุ่งลาวา มีฝงูแกะ ววั   และมา้ไอซ์แลนด ์ หากินอยู ่
                      ตามธรรมชาติ   3  สถานท่ีส าคญัท่ีไม่ควรพลาดชม 1. น ้ าตกกลูล ์
                      ฟอสส์    หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด ์     ถือเป็นน ้ าตกท่ีมีช่ือ 
                      เสียงแห่งหน่ึงของประเทศ  2. น ้ าพรุ้อนธรรมชาติเกยซี์ร์     น ้ าพ ุ
                      ร้อนท่ีน่ีพวยพุง่ข้ึนสูงกวา่  180  ฟตุ  ทุก ๆ     7 - 10  นาที 
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                3. เป็นสถานท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์ของชาติ   คือ   ซิงเควลลีร์                         
                       (Þingvellir)       อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด ์         และ 

                       มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) เป็นรอยเช่ือมระหวา่ง 

                       ทวปียเูรเซีย     และทวปีอเมริกาเหนือ    สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูต่รง 

                       รอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ   Þingvallavatn   ซ่ึงเป็นทะเลสาบ 

                       ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์        เป็นจุดก าเนิดดา้น 

                       ประวติัศาสตร์  และดา้นธรณีวทิยา    เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือน 

                       ของโลก    เป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร         เดินทางกลบั 

                       สู่เรคยาวกิ 

19.00 น.         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                       น าคณะพกั Hilton Reykjavik Nordica hotel หรือ 
                       เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
**Activities “ล่าแสงเหนือ” (Aurora Hunting) น าคณะไปหาประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่ดว้ยการออกเดินทางสู่ base station จุดท่ีท่านมีโอกาสท่ีจะไดพ้บกบั
ปรากฏการณ์แสงเหนือที่โดง่ดงั** 
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วนัที ่  3     ชมกรุงเรคยาวกิ-โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-คอนเสิร์ต 
                 ฮอลล์-ล่องเรือชมวาฬ 
08.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น.     เท่ียวชมเมืองเรคยาวกิ (Reykjavik) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ 
                   แห่งศิลปะ      ประวติัศาสตร์       และวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ   
                   อาทิ        คอนเสิร์ตฮอลลฮ์าร์ปา   (Harpa)          และโบสถ ์

                   ฮลัลก์รีมสคิร์คยา    (Hallgrímskirkja)   ผูท่ี้มีความหลงไหล              
                   ในทศันศิลป์จะไดช้มรูปป้ันท่ีน่าประทบัใจมากมาย       ทั้ง 

                   ประติมากรรม      และศิลปะตามทอ้งถนนทัว่เมืองเรคยาวกิ 

                   บา้นเฮิปดิร์    (Hofoi House)      เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียว 
                   ทางประวติัศาสตร์                    ทีมีความส าคญัระดบันานาชาติ 

                   ยา่นท่าเรือเก่า 
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย            อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดคือการ          ล่องเรือชมวาฬ 

                  กล่าวกนัวา่การชมวาฬในเขตน้ี          ท่านอาจโชคดีไดพ้บกบั      
                  5        ผูย้ิง่ใหญ่แห่งทอ้งทะเล              ( Big  5  of  the  Sea )   
                  ในเขตภูมิภาคน้ี           เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีจะไดมี้ 

                  โอกาสใกลชิ้ดกบัวาฬแบบธรรมชาติมากท่ีสุด วาฬสีน ้ าเงิน, 

                  วาฬสเปิร์ม หรือวาฬหวัทุย,  วาฬมิงค,์  วาฬหลงัค่อม    หรือ 

                  วาฬฮมัแบ็ก,   วาฬเพชฌฆาต  หรือ  วาฬออร์กา    ท่ีอาศยัอยู ่
                  ตามธรรมชาติในแตล่ะฤดูกาล   (บนเรือมีชุดกนัหนาวใหย้มื 

                  และขอสงวนสิทธ์ิ          ในกรณีท่ีบริษทัเรือยกเลิกใหบ้ริการ                   
                  อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย      การล่องเรือ                                  
                  ชมวาฬใชเ้วลาประมาน  2 - 3  ชัว่โมง)                      
19.00 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                   น าคณะพกั   Hilton Reykjavik Nordica hotel   หรือ 

                   เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วนัที ่      4       South Shore-น า้ตกสโกการ์-น า้ตกเซลยาลันน์- 
                       หมู่บ้านวกิ-หาดทรายด า 
08.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น.         ท่องเท่ียวเสน้ทางแสนสวย      South Shore      ประเทศ 
                       ไอซ์แลนด ์     มีช่ือเสียงในเร่ืองของการคน้พบพลงังาน   
                        ความร้อนใตพ้ิภพ             ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใช ้
                        ทดแทนเช้ือเพลิง ท าใหป้ระเทศแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่ง 
                        ใหเ้ป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ       นอกจากน้ีพลงังานดงักล่าว 
                        ยงัถูกน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภค อีกดว้ยทศันียภาพ 
                        สองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟาร์มปศุสตัว ์   มีภูเขาไฟ  
                        Eyjafjallajokull    เด่นตระหง่านเป็นฉากหลงั  และเป็น 
                       ภูเขาไฟท่ียงัมีการปะทุอยูต่ลอดเวลา        แวะถ่ายรูปกบั 
                       น ้ าตกเซลยาแลนส์ (Seljalansfoss)    มีความสูง  60 เมตร  
                       และน ้ าตกอีกแห่งหน่ึงคือ สโกการ์ (Skogarfoss) มีความ 
                       สูง  62  เมตร        ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้าตก 
                       ท่ีเป็นธรรมชาติ  โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา,โตรก ผา และ 
                       หุบเหว  เดินทางตอ่สู่หมู่บา้นวกิ  (Vik) 
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                 หมู่บา้นวกิ (VIK) หมู่บา้นเลก็ ๆ  ทางใตข้องไอซ์แลนด ์
                        ชมหาดทรายสีด า   เตม็ไปดว้ยเมด็กรวดทรายสีด าสนิท  
                        จนชาวไอซ์แลนดเ์รียกกนัวา่ Black Sand Beach อนัเกิด 
                        จากการสึกกร่อนของหินลาวา             และแนวแท่งหิน 
                        บะซอลต ์ท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งบนโลกน้ี    เหมาะแก่การ 
                        บนัทึกภาพ   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดู  
                        เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล ์ 
19.00 น.          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                        น าคณะพกั Fosshotel Glacier Lagoon หรือ  
                        เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วนัที ่    5    ขับสโนโมบิลตะลุยธารน า้แข็ง-โจกุลซาร์ลอน-          
                  ไอซ์เบิร์ก- เซลฟอสส์  
08.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น.      เดินทางสู่โจกลุซาร์ลอน  (Jökulsárlón)      ทะเลสาบธาร 
                    น ้ าแขง็       สถานท่ีท่องเท่ียวไฮไลทท่ี์สุดของไอซ์แลนด ์ 
                    รู้จกักนัเป็นอยา่งดีวา่      เป็นทะเลสาบธารน ้ าแขง็ท่ีใหญ่ 
                    ท่ีสุดในประเทศ    ภูเขาน ้ าแขง็ขนาดมหึมา เรียงรายโผล่ 
                    พน้พ้ืนน ้ าในทะเลสาบ     ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กิด 
                    สีสนัสวยงามท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลกน้ี ไดมอนดบี์ช 
                    ใหท่้านไดแ้อคชัน่เก๋ ๆ    ไปกบักอ้นน ้ าแขง็ขนาดใหญ่ท่ี 
                    แตกตวัและล่องลอยสู่ชายหาด  พ้ืนท่ีทั้งหมดน้ีอยูใ่นเขต 
                    ของธารน ้ าแขง็ช่ือ   VATNAJOKULL    มีขนาด   8,100 
                    ตร.กม.    เท่ากบัธารน ้ าแขง็ทั้งหมดในทวปียโุรปรวมกนั 
                    และขนาดความหนาเฉล่ีย   400  เมตร ถึง   1,000    เมตร  
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย             น าท่านสนุกกบักิจกรรม   เป็นประสบการณ์ท่ีไม่เหมือน 
                    ใครนัน่คือ   “ขบัสโนวโ์มบิลตะลุยธารน ้ าแขง็”     หลาย 
                    ประเทศในสแกนดิเนเวยี       ท่านอาจเคยสมัผสัประสบ 
                    การณ์น้ี        แต่เป็นการขบัไปบนทะเลสาบท่ีเกาะตวัจน 
                    กลายเป็นน ้ าแขง็    หรือ    ในแม่น ้ าท่ีเยน็จดัจนกลายเป็น 
                    น ้ าแขง็     แมแ้ต่ทุ่งหิมะท่ามกลางป่าสน แต่ท่ีไอซ์แลนด ์
                    น้ีคือธารน ้ าแขง็ขนาดยกัษท่ี์ไม่เคยละลาย     เป็นอีกหน่ึง 
                    ประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด      แลว้เดินทางกลบัสู่เมือง 
                    เซลฟอสส์ 
19.00 น.      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                    น าคณะพกั HOTEL SELFOSS    หรือเทียบเท่า 
                    ในระดบัเดียวกนั 
                    
 

วนัที ่    6     เซลฟอสส์-คริซูวกิ แห่งพลงังานความร้อนใต้ 
                    พภิพ-อาบน า้แร่บลูลากูน  
08.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น.         เดินทางสู่คริซูวกิ     เป็นแหล่งพลงังานความร้อนใตดิ้น 
                       เกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ  ในคาบสมุทรเรกยาเนส 
                       ปะทุความร้อนจากใตดิ้นเป็นพลงังาน  มีทั้งปล่อง  และ 
                       บ่อน ้ าพรุ้อน ท่ียงัเป็นธรรมชาติ  ก่อนท่ีจะเดินทางเขา้สู่ 
                       บลูลากนู               สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัระดบัโลก 
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                กิจกรรมท่ีทุกท่านรอคอยไดแ้ก่   “บลูลากนู”   บ่อน ้ าแร่ 
                       ร้อนและสปาท่ีโด่งดงัระดบัโลก  สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือ 
                       สุขภาพการันตีโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญระดบัโลก นกัท่อง              
                       เท่ียวกวา่ 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานท่ีแห่ง 
                       น้ี  บ่อน ้ าแร่ธรรมชาติของบลูลากนู       เป็นส่ิงท่ีมนุษย ์
                       สร้างข้ึน    หลงัจากท่ีมีการวจิยัวา่น ้ าแร่น้ีดีต่อผิวพรรณ  
                      โดยมีแร่ธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัคือ            ซิลิดคน  
                       สาหร่ายทะเล  และเกลือธรรมชาติ โดยรักษาความร้อน 
                       ในน ้ าแร่น้ีอยูท่ี่     37-39   องศาเซลเซียส  
19.00 น.         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                       น าคณะพกั KEFLAVIK HOTEL   หรือเทียบเท่า 

                       ในระดบัเดียวกนั 
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********************************************************************************************* 

      

 

Period Adult Child 4-11 
yrs. w.bed 

Child 4-11 
yrs. no bed 

Single 
Supplement 

Double single 
use 

No Ticket 

16 - 23 ต.ค. 2564 (วนัปิยะมหาราช) 129,000.- 116,000.- 103,200.- 15,500.- 16,500.- -32,000.- 
04 - 11 ธ.ค. 2564 (วันเฉลิมฯ) 132,000.- 119,000.- 106,000.- 15,500.- 16,500.- -35,000.- 

26 ธ.ค. 64 – 02 ม.ค. 65 (เทศกาลปีใหม่) 135,000.- 121,500.- 108,000.- 17,000.- 18,500.- -38,000.- 
01 ก.พ. – 08 ก.พ. 2565 (เทศกาลตรุษจนี) 132,000.- 119,000.- 106,000.- 15,500.- 16,500.- -35,000.- 

12 - 19 ก.พ. 2565 (วนัหยุดมาฆะบูชา) 132.000.- 119,000.- 106,000.- 15,500.- 16,500.- -35,000.- 
20 - 27 มี.ค. 2565 129,000.- 116,000.- 103,200.- 15,500.- 16,500.- -32,000.- 

09 - 16 เม.ย. 2565 (เทศกาลสงกรานต์) 135,000.- 121,500.- 108,000.- 15,500.- 16,500.- -38,000.- 

** เทศกาลปีใหม่ เท่ียวบินจะเป็น    BANGKOK - REYKJAVIK  AY144 (23:05-05:20+1) /AY991 (07:40-09:30) และ   
BANGKOK - REYKJAVIK AY994 (18:40-00:05+1) /AY143 (00:45-15:45) ** 
*****(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนั
เดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านั้น)***** 
ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 45 วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง 
ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน,การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุ
งาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสัิยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้
หวัหนา้ทวัร์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของท่าน การซ้ือทวัร์เป็นแบบเหมาจ่าย ทางบริษทัทวัร์มีขอ้ตกลงในการเหมาจ่ายราคา
พิเศษ โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีผูใ้หบ้ริการนั้นๆก าหนด เม่ือท่านไดจ่้ายค่าทวัร์มาแลว้ ถือวา่ท่านยอมรับค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีและไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์ิใน
การไม่ใชบ้ริการใดๆได ้

วนัที่       7    สนามบินเคฟลาวกิ - เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
06.00 น.          รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
07.00 น.          เช็คเอา๊ท ์    แลว้น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวกิ     
                        เพื่อเตรียมตวัออกเดินทางกลบั  
09.25 น.          ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบิน 
                        ท่ี AY992 / AY141 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีกรุงเฮลซิงกิ  

วนัที ่     8      เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 
07.15 น.           น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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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.) 
 ● 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 

ค่าทวัร์รวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ  
 คา่รถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุลกัษณะการจดัรถโค้ชทอ่งเที่ยวเป็นไปตามมาตรฐานดงันี ้
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 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามที่ระบใุนรายการ และกิจกรรม Activities ตา่งๆที่รวมอยูใ่นโปรแกรม กิจกรรมตา่งๆอาจมีการยกเลกิ

หากมคีวามเสีย่งในเร่ืองภยัธรรมชาติ 
 คา่โรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่นจอง

ห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในไอซ์แลนด์ สว่นใหญ่จะไมม่ี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการสลบัสบัเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) หรือ
เทศกาลส าคญั เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั   

 คา่ธรรมเนียมวีซา่ไอซ์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 3 ยโูร / ทา่น / วนั  
 คา่ประกนัการสขุภาพและการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

(หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย ตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและเทีย่วบิน
รวมถงึ ความคุ้มครองCOVID-19 กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์) 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

(สายการบนิฟินแอร์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซ่ึงอาจท าใหห้ทาาน้้องมค า่าให้้จาายเิ่ิม  
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีง
อยา่งเดยีว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารหลากหลายและอาหารท้องถ่ิน 
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 ● 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


