
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15250 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
  



 

เรคยาวคิ – Golden Circle – อุทยานแห่งชาตธิิงเลลร์ี – บ่อน า้พรุ้อนกเีซอร์ 
น า้ตกสโกก้าฟอสส์ – วคิ – ธารน า้แข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล – สกาฟตาเฟล 

หาดทรายด า – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – เซลล์ฟอสส์ – ล่าแสงเหนือ 
ชมปลาวาฬ – เขาเคิร์คจูเฟล – อาคารพาร์ลาน – กรุงสต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

“ทะเลสาบน า้แข็งโจคูลซาร์ลอน James Bond 007 Die Another Day” 
ก าหนดการเดินทาง 
26 ธ.ค.-03 ม.ค. 2563  

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โคเปนเฮเก้น – เรคยาวคิ 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์เตอร์

สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2       โคเปนเฮเก้น – เรคยาวคิ – ชมเมือง 

00.50 น. ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 950 
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค   
12.55 น. ออกเดินทางสู่เรคยาวคิ โดยเทีย่วบินที ่FI205 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวกิ เมืองเรคยาวคิ Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ หลังผ่านการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมือง
หลวงท่ีอยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศท่ี
บริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก น าท่านเที่ยวชมเมืองหลวง
แสนสวยริมชายฝ่ังทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยา
วิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัขั้ว
โลกเหนือมากท่ีสุดโดยตั้ งอยู่ไม่ไกลจากเส้น
อาร์กติกเซอร์เคิลมากนกั ท าเลท่ีตั้งอยู่ทางดา้น
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซ่ึง  Ingolfur 
Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมา
ตั้งรกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เม่ือเรคยาวิ
กกลายเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ
ธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตั้งให้เป็นเมือง
หลวง ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากรประมาณ 
120,000 คน น าท่านชม โซลฟาร์ (Sólfar หรือ 
The Sun Voyager) งานประติมากรรมรูปเรือท่ี
ตั้งอยูใ่นกรุง Reykyavik สร้างข้ึนโดยช่างสลกั
ช่ือ Jon Gunnar Arnason ท่ีโดยคนส่วนมาก
มกัจะเขา้ใจผิดวา่มนัคือสัญลกัษณ์เรือไวก้ิง แต่จริงๆแลว้ The Sun Voyager มีความหมายโดยนยัเดิมวา่ “เรือ
แห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตยด์ว้ย โดยช่วงเวลาท่ีเหมาะกบัการไปเยี่ยมชมงานศิลปะช้ินน้ี
มากท่ีสุด คือฤดูร้อนในช่วงกลางคืน เน่ืองจากจะเป็นช่วงเวลาท่ีมีปรากฏการณ์ Midnight Sun หรือพระอาทิตย์
เท่ียงคืน ท าให้แมจ้ะเป็นเวลากลางคืนแลว้แต่ก็พระอาทิตยก์็ยงัไม่ตกดิน จากน้ันน าท่านชมอาคารคอนเสิร์ต
ฮอลล์ Harpa ชั้นน าและศูนยป์ระชุมท่ีดา้นนอกอาคารท าดว้ยกระจกแห่งน้ี มีความสวยงามโดดเด่นริมท่าเรือ 
การออกแบบของ Harpa นั้นเป็นความร่วมมือกนัระหวา่งสถาปนิกชาวเดนมาร์ก Henning Larsen, สถาปนิก
ชาวไอซ์แลนด์ Batteriio Architects และ Olafur Eliasson ศิลปินช่ือดงั ตวัอาคารเป็นรูปทรงเลขาคณิตและ
สร้างดว้ยกระจก จึงท าใหส้ะทอ้นแสงแดดอยา่งงดงาม ชมการผสมผสานกนัระหวา่งตวัอาคารท่ีออกแบบเป็น
ทรงเหล่ียมกบัทิวทศัน์ธรรมชาติของไอซ์แลนด์ น าท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยัและ  น าท่านไป
ชมสถานที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใช้
เป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเยน็ ผ่านชมรัฐสภาของชาว
ไอซ์แลนด ์และศาลาเทศบาลเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Reykjavik Light Hotel / พกัระดบัใกล้เคยีง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88


 

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงทีจ่ะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วนัที่3 เรคยาวคิ – Golden Circle – อุทยานแห่งชาตธิิงเลลร์ี 
 น า้พุร้อน Geysir – น า้ตกสโกก้าฟอสส์ – วคิ 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองค า Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก น าท่านเดินทางเข้าสู่

บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir 
National Park  ทางองค์การยูเนสโกไดข้ึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี 
ค.ศ.2004  ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภา 
หรือสถานท่ีแสดงความคิดเห็นและคดัเลือก
ผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 
และเป็นพื้นท่ี ท่ีไดก้ารยอมรับวา่มีธรรมชาติท่ี
สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง  จากนั้นน า
ท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึก
ลงสู่ใตดิ้นถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจากแผน่ดินไหว 
เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะ
ขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร น าท่าน
ชมบ่อน ้าพุร้อน Geysir ท่ีมี ความสูงของน ้ าพุ
ถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ท่ีพวยพุ่งสู่ทอ้งฟ้าทุกๆ 
7-10 นาที และถือเป็นค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกน ้าพุร้อนแบบน้ีทัว่โลก / จากนั้นน าท่านชม น ้ าตก Gull Foss หรือน ้ าตก
ทองค า (Golden Falls) ซ่ึงน ้ าตก ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน ้ าท่ีใส
สะอาดท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้าแขง็บนยอดเขาใหลลงมา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ชมเคริด Kerid ปาก

ปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้น
จะมีน ้ าขงัตวัอยู่ใตดิ้น เป็นลกัษณะท่ีหาชมไดย้ากมาก 
น าท่านชมน ้าตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss) ความสูง
62เมตร เป็นสัญลักษณ์ในภาพการท่องเ ท่ียวของ
ประเทศ ซ่ึงแผ่กระจายมาจากหน้าผาสูงแรงกระแทก 
ของปลายสายน ้ าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทัว่บริเวณท าให้
หญา้ตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินท่ีเรียงราย
ริมล าธารเบ้ืองล่าง ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกัเมืองวคิ 



 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Icelandia Vik Hotel / Stracta Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงทีจ่ะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วนัที่4        วคิ – หาดทรายด า – เรย์นิสเดรนก้า – น า้ตกเซลยาลนัส์ 
 โจคูลซาลอน – ไดมอนด์ บีช – อุทยานแห่งชาตสิกาฟตาเฟล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชม Reynisdrangar ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัข้ึนกลาง

แม่น ้ าตามธรรมชาติ น าท่านชมหาดทรายด า ท่ีเต็ม
ไปด้วยหินสีด าและเม็ดทราย รวมทั้ งแนวหินบะ
ซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีแข็งตวัอย่างรวกเร็ว
เ ม่ือเจอน ้ ากับทะเลท่ี เย็น)  รูปทรงเหมือนแท่ง
ออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณน้ียงัเต็มไปด้วย
บรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล 
หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ารัก ท่าน
ชมความงามของน ้าตกเซลยาลันส์ฟอสส (SeljalandsFoss)  ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของ
ไอซ์แลนด ์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้าสโกกา้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางผ่านเขตอุทยานแห่งชาติสกาฟ

ตาเฟล Skaftafell แวะเท่ียวชมเก็บภาพความงดงาม
ทศันียภาพทางใตข้องประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไป
ดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ี
แข็งตวั แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน น าท่าน
เก็บภาพความสวยงามของก้อนน ้ า  แข็งบริเวณ
ชายหาดไดมอนด์ บีช (Diamond Beach) ท่ีมีกอ้นน ้ าแข็งอยู่บริเวณ ชายหาดประดุจกอ้นเพชรเรียงรายอยู่
มากมาย น าท่านแวะเก็บภาพบริเวณทะเลสาบโจคูลซาลอน (Jokulsarlon) ท่ีกลายเป็นน ้ าแข็งทั้งหมด และ
จะเตม็ไปดว้ยกอ้นน ้าแขง็สวยงาม และสถานท่ีน้ียงัเป็นฉากถ่ายท าภาพยนตเ์จมส์บอนด์ 007 Die Another Day 
ซ่ึงทจะตอ้งประทบัใจในความงดงามอยา่งแน่นอน ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Icelandia Vik Hotel / Stracta Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงทีจ่ะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 



 

วนัที่5        วคิ – ธารน า้แขง็ไมดาล โจคูล – ขบัรถสโมโมบิล 
 เซลล์ฟอสส์ – เรคยาวคิ – ล่าแสงเหนือ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่บริวณธารน ้าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน ้ าแข็งซ่ึงมีความหนาของน ้ าแข็งมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน ้ าแข็งถึง 
1 กิโลเมตร น าท่านต่ืนเต้นเร้าใจกับการน่ังรถโฟร์วิล 
(ขับเคล่ือนส่ีล้อ) ไต่ข้ึนเขาท่ีมีความสูงชนั และมีความสูงกวา่
ระดบัน ้ าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านไดส้ัมผสั
กับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธาร
น ้ าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลาเซียร์
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใชเ้วลาขบัสโนโมบิลประมาณ 1 
ชัว่โมง ขบัคนัล่ะสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท *** 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าทุกท่านแวะถ่ายรูปกบัภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของไอซ์แลนด์ ภายหลงั

จากการปะทุในช่วงปีค.ศ.  2010 ปัจจุบันเป็นสถานท่ี 
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมาถ่ายรูปความ
สวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปดว้ย  หิมะ
ตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ
อนังดงามยิง่ ท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss  
เ มืองสวยริมชาย ฝ่ัง  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผ ัสกับ
ธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บ
ความประทบัใจกบัธรรมชาติบริสุทธ์ิ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเรคยาวคิ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Reykjavik Light Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

***  พิเศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) คนขับผู้ช านาญเส้นทางจะน าท่านไปยังจุดที่มี
โอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงทีจ่ะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) *** 

วนัที่6        เรคยาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เขาเคร์ิคจูเฟล ชมววิบนอาคารพาร์ลาน 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   



 

 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching  ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์
ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซ่ึง
ท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ 
มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธ์ุ 
ไม่ว่าจะเป็นพันธ์ุ Killer Whale 
(Orca) , Minke Whale Humpback   
Whale  นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาส
ได้พบกบัความน่ารักของ   ปลาโลมา 
Dolphin ซ่ึงจะมาว่ายน ้ าหยอกลอ้ท่าน
อยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความ
น่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น *** บนเรือมีชุดกนัหนาวบริการ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีเรือยกเลิกใหบ้ริการอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หน่ึงในสถานที่โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์ 
ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ใน
มุมมองยอดเขารูปกรวยความน ้ าตก
แล ะ ธ า รนน ้ า ร า ย รอบ  เ ป็ นภ า พ
สัญลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ภูเขา
ลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่
ว่าจะมาเท่ียวท่ี น่ีในช่วงฤดูไหนก็มี
ความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะใน
ฤดูหนาวท่ีจะมองเห็นภูเขา Kirkjufell 
ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว น าท่านขึ้น
ลิฟต์สู่ช้ันบนสุดของตึกพาลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยู่ดา้นบนให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ของกรุง
เรคยาวคิอยา่งเตม็ท่ีแบบ 360 องศา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารไทย 

พกัที่:  Kaflavik Hotel  ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่7     เรคยาวคิ – กรุงสต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

07.35 ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยเทีย่วบิน FI306  
11.40  เดินทางถึงสนามบินกรุงสต๊อกโฮล์ม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ความงามบน ผวิน ้ า” Beauty on Water หรือ “ราชินี
แห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวติัศาสตร์
มาตั้ งแต่ค ร้ัง  ศตวรรษท่ี  13 ศิลปะและ 
สถ า ปั ตยก รรมผสมผส านด้ว ย คว าม
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, 
ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้ งปราสาทราชวัง
ตั้ งอยู่ริมน ้ าและตามเนินสูงต ่ า เกาะใหญ่
น้อย 14 เกาะ ท่ีโอบล้อมด้วยทะเลบอลติก 
Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake 
Malaren ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ท่ี
หา้งสรรพสินคา้เอน็เค NK ซ่ึงเป็น “ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ”  หรือยา่น Walking Street อนัทนัสมยั เต็ม
ไปดว้ยร้านคา้แบนดเ์นม จากทัว่ยโุรป ยีห่อ้ต่างๆ มากมาย รวมทั้งของท่ีระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศ
สวสิฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Scandic Talk Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8         กรุงสต๊อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG961 

วนัที่9        กรุงเทพฯ 
05.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

26 ธ.ค.-03 ม.ค. 2563 149,900 149,900 145,900 30,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น – เรคยาวคิ-สต๊อกโฮล์ม -กรุงเทพฯ หรือสลบัก่อนหลงั 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ
การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือ
ประกนัเพ่ิม 

 ค่าทปิพนักงานขับรถ 16 ยูโร 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการเดนิทาง) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 
ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะ

อยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 



 

 


