
 

 

 

Miracle Iceland 10 Days 

มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ไอซ์แลนด ์ชมแสงเหนือ 

 

วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) 27.12.2021 
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์ D (16-19) สายการบินไทย 

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก  

วันท่ี 2  สต็อกโฮลม์ – เท่ียวชมเมือง -  ไอซแ์ลนด ์– กรุงเรคยาวิก - บอรก์าเนส 28.12.2021 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960  
06.55 น. ถึงท่าอากาศยานอาลนัดา้ กรุงสต็อกโฮลม์ จะมีการตรวจวีซ่าเขา้เมืองที่นี่ น าคณะเที่ยว

ชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองประวติัศาสตร ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความ
สะดวกสบาย และทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่
ริมน า้และตามเนินสงูต ่า ท าให้สต็อกโฮลม์เป็นเมืองที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งในโลก ชมเมือง
ที่จุดชมวิว เดินเล่นในเมืองเก่า แกมล่าสแตน สวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบนัยงัทิง้
ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัหลวง, รฐัสภา, 
มหาวิหาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ ์ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่สนามบิน 

 

12.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์ โดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร ์ เที่ยวบิน
ที่ FI 307 (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 3.15 ชั่วโมง 

 

15.10 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควนั) เนื่องจากควนัไอน า้ที่พวยพุ่งขึน้มาจากบ่อน า้รอ้น 
รอรบัสมัภาระแลว้เดินทางสู่กรุงเรกยาวิก เมืองหลวงที่อยู่ใกลข้ัว้โลกเหนือที่สุด ดินแดน
อารยธรรมดัง้เดิมของพวกไวกิง้ เดินทางสู่เมืองบอรก์าเนส  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะพัก Icelandair Hotel Hamar หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันท่ี 3 บอรก์าเนส - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซแ์ลนด ์– กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ 29.12.2021 
07.00 น. รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เคิรค์จูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมต

ในการถ่ายภาพทิวทัศนท์ี่มีช่ือเสียงมากที่สดุของไอซแ์ลนด ์ ในมมุมองยอดเขารูปกรวย
คว ่ามีน า้ตกและธารน า้รายรอบ เป็นภาพสัญลักษณข์องประเทศไอซแ์ลนด ์ ไดภ้าพสวย
แลว้น าท่านสู่หมู่บา้นประมงโอลารฟ์วิค บนคาบสมทุรสแนเฟลลส์เนส  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เร่ิมกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ “ล่องเรือชมวาฬ” กล่าวกันว่าการชมวาฬในเขตนี ้

ตลอดฤดูกาลจะม ี5 ผูย่ิ้งใหญ่แห่งทอ้งทะเลสลบัสบัเปล่ียนกันเขา้มาอาศยั ท่านจะไดม้ี
โอกาสใกลช้ิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที่สดุ วาฬสีน า้เงิน, วาฬสเปิรม์ หรือ วาฬหวัทุย
, วาฬมิงค,์ วาฬหลงัค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออรก์าที่หาชมได้
ยาก (บนเรือมีชุดกนัหนาวใหยื้มและขอสงวนสิทธิ์ในกรณีทีบ่ริษัทเรือยกเลิกใหบ้ริการ 
อนัเนือ่งมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อ านวย การล่องเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 2-
3.5 ชั่วโมง) แลว้เดินทางกลบัเขา้สู่กรุงเรคยาวิค 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะพัก  Hilton Reykjavik Nordica หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันท่ี 4 กรุงเรคยาวิค - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร ์ – น ้าพุร้อนเกยซี์ร ์ - น ้าตกกูลล์
ฟอสส ์– ล่าแสงเหนือ 30.12.2021 



 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าชมกรุงเรคยาวิก  มีความสวยงามและมีเสน่หไ์ม่แพเ้มืองหลวงอื่น ๆ สถาปัตยกรรม

ทรงคุณค่าที่ถักทอประวติัศาสตรบ์อกเล่าความเป็นมาของ “ดินแดนน า้แข็ง” เล็กๆ แห่ง
นีไ้วไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ ชมโบสถฮ์ัลลก์รีมสคิรค์ยา (Hallgrí mskirkja) โบสถท์างศาสนา
คริสตท์ี่สูงที่สุดในไอซแ์ลนด ์ อนุเสาวรียข์องเลฟร ์ อีริกสนั นกัเดินทางคนส าคัญใน
ประวติัศาสตรโ์ลก, ฮารป์า คอนเสิรต์ฮอลล ์ อาคารรูปทรงทนัสมัยที่ไดร้บัรางวลั Mies 
van der Rohe Award 2013, Hofdi House บา้นที่มีเร่ืองราวในประวติัศาสตรข์องชาติ
อนัน่าสนใจ 

 

 น าท่านเที่ยวชมความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า 
หรือ Golden Circle ทศันียภาพของทุ่งหญ้าตดักับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, ววัและมา้
ไอซแ์ลนดห์ากินอยู่ตามธรรมชาติ เย่ียมชม ซิงเควลลีร ์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติ
แห่งแรกของไอซแ์ลนด ์ และมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อม
ระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนีม้ีความส าคัญในฐานะเป็น
สภาแห่งแรกของไอซแ์ลนด ์

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ต่ืนตาต่ืนใจกับ น ้าพุร้อนเกยซี์ร ์ น า้พุรอ้นที่นี่พวยพุ่งขึน้สงูกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 

นาที ไอซแ์ลนดเ์สมือนพระเจา้บรรจงสรา้งขึน้มาอย่างประณีต และไปชมความอลังการ
ของ น ้าตกกูลลฟ์อสส ์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด ์ ถือเป็นน า้ตกที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจดัว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซแ์ลนดจ์ดัใหอ้ยู่ในเสน้ทาง
ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด 

 
 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
21.00 น. หลงัอาหารค ่า เร่ิมปฏิบติัการล่าแสงเหนือ น าท่านเดินทางสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติซิง

เควลิร์ ส าหรบัปรากฏการณ์แสงออโรราบนทอ้งฟ้าเหนือ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์นัน้ 
จะเกิดขึน้เหนือ หุบเขาซิงเควลลิร์ (Þingvellir Valley) ทะเลสาบซิงเควลลาวทัน์ ( 
Lake Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาติทีใ่หญ่ที่สดุในไอซ์แลนด์ โดยทะเลสาบมี
ความลึกอยูท่ี ่114 เมตร 

 

 น าคณะพัก  Hilton Reykjavik Nordica หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันท่ี 5 South Shore – น ้าตกเซลยาลันด ์– น ้าตกสโกการ ์– Snowmobile - หมู่บ้านวิก 
– หาดทรายสีด า – เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล 31.12.2021 

08.00 น. รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าท่องเที่ยวเสน้ทางแสนสวย South Shore เมื่อมีการคน้พบพลงังานความรอ้นใต้

พิภพ ถูกน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลิง ท าใหไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองที่ไรม้ลพิษ 
ทศันียภาพสองข้างทางเวน้ระยะไปดว้ย ฟารม์ปศุสตัว ์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เป็น
ภูเขาไฟที่ยงัมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา แวะชม น ้าตกเซลยาลันดส ์ น า้ตกในฤดูหนาว
จะมีความงดงามแตกต่างกัน น ้าตกสโกการ ์รอท่านมาสมัผัสกับความงาม 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย สนุกกับกิจกรรม “ขบัสโนวโ์มบิลตะลยุธารน า้แข็ง” ที่ไอซแ์ลนดน์ีคื้อธารน า้แข็งขนาด

ยกัษ์ที่ไม่เคยละลาย เป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่ไม่ควรพลาด เดินทางต่อสู่หมู่บา้นวิก 
(Vik) หมู่บา้นเล็กๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ที่มีรายชื่อในการจดัอนัดับชายหาดที่สวยที่สุด
ในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บา้นที่มีฝนตกมากที่สดุ ชมหาดทรายสีด า ซึ่งเกิดจากการสึก
กร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต ์ เป็นหินอคันีที่พบไดโ้ดยทั่วไป เกิดจากการ
เย็นตวัของลาวาอย่างรวดเร็วบนพืน้ผิวโลก แลว้เดินทางเขา้สู่เขตอุทยานฯสก๊าฟตาเฟล 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะพัก Fosshotel Glacier Lagoon หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  



 

 

วันท่ี 6 โจกุลซารล์อน – ถ ้าคริสตัล (Ice Cave) – Iceberg – เซลฟอสส์ – ล่าแสงเหนือ 01.01.2022 
08.00 น. รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. เร่ิมกิจกรรมบุก ถ ้าน ้าแข็ง “Crystal Ice Cave tour in Vatnajökull”  กิจกรรมนีเ้ร่ิม

จากการนั่งรถ Super Jeep ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษใชว้ิ่งบนธารน า้แข็งเท่านัน้ ตะลุยสู่ 
Ice Cave หรือที่นกัส ารวจเรียกกันว่า ถ ้าคริสตัล ถ า้น า้แข็งสีฟ้าครามสดุอลงัการแห่ง
หนึ่งในประเทศไอซแ์ลนด ์

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 โจกุลซารล์อน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน า้แข็งหรือ Iceberg ที่รูจ้กักันเป็นอย่างดี

ว่าเป็นทะเลสาบธารน า้แข็ง VATNAJOKULL ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซแ์ลนด ์มีขนาด 
8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน ต่ืนตาต่ืนใจกับ
การ ชมภูเขาน า้แข็ง (ไอซเ์บิรก์) กอ้นโต ๆ เรียงรายโผล่พน้พืน้น า้ในทะเลสาบ ยาม
กระทบแสงแดดก่อใหเ้กิดสีสนัสวยงามที่มีอยู่ไม่ก่ีแห่งในโลก ไดมอนดบี์ช ชายหาดที่
มีกอ้นน า้แข็งลอยออกมาจาก lagoon ทิง้ตวัอยู่ริมชายหาดใหท้่านไดล้องสมัผัส และ
ถ่ายรูปกับความประทบัใจนี ้ แลว้เดินทางสู่เมือง เซลฟอสส์ เปรียบเสมือนเมืองหนา้
ด่านของการท่องเที่ยวในเสน้ทางนี ้

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
21.00 น. หลงัอาหารค ่า เร่ิมปฏิบติัการล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์คเคสริ (Stokkseyri) เป็นเมือง

แห่งแรกทีเ่ร่ิมล่าแสงเหนือ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ 
 

 น าคณะพกั Hotel Selfoss  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน   
วันท่ี 7 เซลฟอสส์ - อาบน ้าแร่บลูลากูน – เคฟลาวิก 02.01.2021 
08.00 น. รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น. น าคณะไปชมแหล่งพลงังานความรอ้นใตดิ้น Krysuvik ไอซแ์ลนด ์ จากปรากฏการณ์

ความรอ้นที่พวยพุ่งมาจากใตพ้ิภพเป็นบริเวณกว้าง สรา้งความประหลาดใจใหแ้ก่ผู้มา
เยือน และกิจกรรมที่ทุกท่านรอคอยไดแ้ก่ “บลูลากูน” บ่อน า้แร่รอ้นและสปาที่โด่งดงั
ระดบัโลก สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพการนัตีโดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ นกัท่องเที่ยวกว่า 
95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี ้ บ่อน า้แร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็น
ส่ิงที่มนุษยส์รา้งขึน้ หลงัจากที่มีการวิจยัว่าน า้แร่นีดี้ต่อผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็น
องคป์ระกอบหลกัคือ ซิลิดคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรักษาความรอ้นใน
น า้แร่นีอ้ยู่ที่ 37-39 องศาเซลเซียส  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เคฟลาวิก  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะพัก Keflavik airport hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันท่ี 8 เคฟลาวิก - สต็อกโฮลม์ - อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง 03.01.2022 
05.30 น. รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม ์ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ 

FI 306 
 

11.45 น. ถึงสนามบินกรุงสต็อกโฮลม ์ประเทศสวีเดน รถรอรบัแลว้เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อิสระตามอธัยาศยัใหท้่านไดช้อ้ปปิ้ง สต็อกโฮลม์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สดุในกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย รา้นสินคา้แบรนดช์ื่อดงัมีอยู่มากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งเป็นของ
ฝากเทศกาลปีใหม่ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะพัก Radisson Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันท่ี 9 สต็อกโฮลม์ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 04.01.2022 



 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 961  
วันท่ี 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 05.01.2022 
05.45 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 45 วนัก่อนการเดินทาง โดยจองตั๋ว

เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมทีพ่กั, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้
ใหก้บักรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเ่กิดเหตุการณ์อาทิ การยกเลิกเทีย่วบิน,การล่าชา้ของสายการบิน
,การพลาดเทีย่วบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพบิติั, การถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสยัอืน่ ๆ ไม่สามารถเดินทาง
ไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทวัร์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเพือ่รักษา
ผลประโยชน์ของท่าน การซือ้ทวัร์เป็นแบบเหมาจ่าย ทางบริษัททวัร์มีขอ้ตกลงในการ
เหมาจ่ายราคาพเิศษ โดยอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีผู่ใ้หบ้ริการนัน้ๆก าหนด เม่ือท่านไดจ่้าย
ค่าทวัร์มาแลว้ ถือว่าท่านยอมรบัค่าใชจ้่ายเหล่านีแ้ละไม่สามารถเรียกรอ้งสิทธิ์ในการ
ไม่ใชบ้ริการใดๆได ้

 

ประเทศสวีเดน และไอซแ์ลนด ์มีขอ้ก าหนดใหน้กัท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวไดแ้บบไม่ตอ้งกักตัว โดยหากคุณ
ไดร้บัวัคซีนที่ไดร้บัการอนุมัติอย่างครบถว้นอย่างนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง วคัซีนที่สวีเดน และ  ไอซแ์ลนด ์ยอมรบั  

Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac 
ขอ้มลูเพิ่มเติมปรากฏการณแ์สงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) 

เป็นปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอารก์ติก เซอรเ์คิล 
โดยมีประเทศไอซแ์ลนดร์วมอยู่ดว้ย มักจะพบเห็นไดท้ั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชัน้บรรยากาศเหนือพืน้โลกไปราว 100-300 ก.ม. 

โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหว่าง เดือนกันยายน-เดือนเมษายน ของทุกปี 

PERIOD (15 ท่านขึน้ไป) 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

**27 ธ.ค. 64 – 05 ม.ค. 65** 
(เทศกาลปีใหม่) 

175,000.- 157,500.- 140,000.- 25,000.- 22,000.- -35,000 / -26,250 

 
ค่าทัวรร์วม : 
✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานไอซแ์ลนด ์ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ลักษณะการจดัรถโคช้ท่องเที่ยวเป็นไปดงันี ้

10-14 ท่าน          ใชร้ถ Mini Bus ขนาด 16-25 ที่นั่ง 
15-19 ท่าน          ใชร้ถ Midi Bus ขนาด 25-33 ที่นั่ง 
20-24 ท่าน          ใชร้ถ Midi Bus ขนาด 29-39 ที่นั่ง 
25 ท่านขึน้ไป       ใชร้ถ Bus ขนาด 40-49 ที่นั่ง 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกัน บางโรงแรมในต่างจังหวดัจะเป็นแบบ 3 ดาวโดยคุณภาพ

เทียบเคียง 4 ดาว โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น
เตียงเสริมแทน  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมารก์ / ไอซแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2 ยูโร / ท่าน / วนั 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะจากอุบติัเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกันภยัอายุมากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ 1,500,000 บาท ต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถึงประกันสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิด



 

 

 

จากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเที่ยวบิน
กรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร ์

✓ ส าหรบัสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้คร่ือง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสัมภาระขึน้เคร่ืองได้
น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้คร่ืองไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ 
โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าตรวจ PCR Test (ถ้ามี) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์และไกดท้์องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่ง

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 


