
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

เรคยาวคิ – บลู ลากนู – วงแหวนทองค า – น า้ตกสโกก้า – วคิ – อทุยานแห่งชาตสิกาฟตาฟิล  
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า – ขบัสโนโมบิล – ชมทุ่งน า้แขง็ไมร์ดาลสโจคูล  

ภูเขาคร์ีกจูเฟล – เซลล์ฟอสส์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวคิ – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน 
***ปรากฏการแสงเหนือจะเกดิระหว่างเดือน กนัยายน – เมษายน ของทุกปี *** 

*** ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิน่ผู้ช านาญ * พเิศษ...ทานอาหารค า่พร้อมชมววิบนอาคารพาร์ลาน ***     
 



 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
02-10 ธ.ค. 62//30 ธ.ค.-07 ม.ค. 63//20-27 ม.ค.//08-15 ก.พ.//17-24 ก.พ.//09-16 ม.ีค.//16-23 ม.ีค.//23-30 ม.ีค. 63 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิ 
20.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาท์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

23.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY144 

วนัที่2        เรคยาวคิ – Golden Circle – น า้ตกสโกก้า – วคิ 

05.20 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ัน ต่อเคร่ืองสู่
นครเรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์ 

07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวคิ Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY991 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวกิ เมืองเรคยาวคิ Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ 
น าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองค า Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
บ่อน ้ าพุร้อน ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ น า
ท่านชมบ่อน ้าพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน ้าพุถึง 
200ฟุตจากพื้นดิน ท่ีพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที 
และถือเป็นค าศพัท์ท่ีใช้เรียกน ้ าพุร้อนแบบน้ีทัว่โลก / 
จากน้ันน าท่านชม น ้าตก Gull Fossหรือน ้ าตกทองค า
(Golden Falls)ซ่ึงน ้าตก ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด และใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน ้าท่ีใสสะอาดท่ีเกิดจาก
การละลายของธารน ้ าแข็งบนยอดเขาไหลลงมา น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ 
Thingvellir National Park  ทางองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.
2004ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานท่ี
แสดงความคิดเห็นและคดัเลือกผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์ 
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นท่ี ท่ีไดก้ารยอมรับว่ามี
ธรรมชาติท่ีสวยงามของไอซ์แลนดแ์ห่งหน่ึง  จากนั้นน า
ท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใตดิ้น
ถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 
และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 
เซนติเมตร น าท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ 



 

 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของน ้าตก Skogafoss (190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 

02.30 ช.ม.) ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง
ของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึง
ไหลมาจากแม่น ้ า สโกก้า  น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ 
ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขา
ไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์  ภายหลังจากการ
ปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานท่ี 
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมา
ถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหวา่งทางท่านจะ
ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนังดงามยิ่ง ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณ
นั้นจะมีน ้ าขงัตวัอยูใ่ตดิ้น เป็นลกัษณะท่ีหาชมไดย้ากมาก / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ให้ท่านไดช่ื้นชมกบั
ธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ อยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Stracta Hotel พกัระดบัใกลเ้คียง 
 ***ท่านสามารถเดนิเล่นชมความงามของธรรมชาตไิด้อย่างเตม็ที ่การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถ

คาดเดาได้ แต่มคีวามเป็นไปได้สูงทีจ่ะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วนัที่3      วคิ – ธารน า้แขง็ไมดาล โจคูล – ขบัรถสโมโมบิล - อทุยานแห่งชาตสิกาฟตาเฟล - 
Diamond Beach 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่บริวณธารน ้าแข็ง Myrdalsjokull 

Glacier ธารน ้ าแข็งซ่ึงมีความหนาของน ้ าแข็งมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนา
ของน ้ าแข็งถึง 1 กิโลเมตร น าท่านต่ืนเต้นเร้าใจกับ
การน่ังรถโฟร์วิล (ขับเคล่ือนส่ีล้อ) ไต่ข้ึนเขาท่ีมีความ
สูงชนั และมีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง  

 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านไดส้ัมผสักบัการขบัรถสโนวโ์มบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน ้ าแข็ง
ขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลาเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือท่ีถึง 
8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช้เวลาขบัสโนโมบิล สองชัว่โมง ขบัคนัล่ะสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียว
จ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท *** 

*** มชุีดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลยุหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เท่ียวชมทศันียภาพทางใตข้องประเทศ

ไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปดว้ยความแปลกของ
แนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ีแข็งตัว 
แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน น า
ท่ านชมและ ถ่ าย รูป ภู เข าน ้ า  แข็ ง ใน
ระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจ น าท่านเดินเล่นชายหาดน ้าแข็ง 
Ice Beach หรือที่ เรียกกัน ว่า Diamond 
Beach ชายหาดใกล้กับธารน ้ าแข็งโจกุล
ซาร์ลอน โดยจะมีกอ้นธารน ้ าแข็งท่ีอยูใ่นทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยูช่ายหาด อิสระ
ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกัเมืองวคิ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Stracta Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 *** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่

สามารถคาด เดาได้ แต่มคีวามเป็นไปได้สูงทีจ่ะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ***     
วนัที่4  วคิ – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายด า เซลลฟอส – เรคยาวคิ  *** ล่าแสงเหนือ *** 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม Reynisdrangar ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัข้ึนกลาง

แม่น ้ าตามธรรมชาติ ชมหาดทรายด า 
ท่ี เต็มไปด้วยหินสีด าและเม็ดทราย 
รวมทั้ งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟท่ีแข็งตัวอย่างรวกเร็ว
เม่ือเจอน ้ ากับทะเลท่ี เย็น ) รูปทรง
เหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และใน
บริเวณ น้ีย ัง เต็มไปด้วยบรรดานก
ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกแกว้ทะเล 
หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ารัก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

บ่าย น าท่านชมความงามของน ้าตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss)  ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของ
ไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 
เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้ าสโกกา้ น า
ท่ านออกเดินทางต่อ สู่ เมืองเซลล์
ฟ อส ส์  SelFoss (130ก .ม .ใช้ เวล า
ประมาณ 01.30 ช.ม.) เมืองสวยริม
ชายฝ่ัง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสั
กับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้
ท่ าน เดิ น เล่ น ชม เมื อ ง เก็ บ ค ว าม
ประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธ์ิ ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเรยาวคิ(60ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 01.00 ช.ม.)  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :        Reykjavik Light Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  
 *** พเิศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มฮีีทเตอร์) ไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยงัจุดทีม่โีอกาสเห็นแสงเหนือ

มากทีสุ่ดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้แต่มีความเป็นไป
ไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***  

วนัที่5    เรคยาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคร์ีกจูเฟล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬReykjavik Whale Watchingซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์

ใหม่ในการชมสัตวท์างทอ้งทะเล ซ่ึงท่านจะ
ไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวม
ไปถึงปลาวาฬนานาพัน ธ์ุ  ไม่ว่าจะเป็น
พั น ธ์ุ Killer Whale(Orca),Minke Whale 
Humpback Whale นอกจากนั้ น ท่านจะมี
โอกาสได้พบกบัความน่ารักของปลาโลมา 
Dolphin ซ่ึงจะมาว่ายน ้ าหยอกล้อท่านอยู่
ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารัก
และความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะ

ในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น *** บนเรือมีชุดกนัหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลกิ
ให้บริการอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ***  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย ท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) 
ห น่ึ งในสถาน ท่ี ถ่ ายภ าพ ทิ วทัศ น์ ท่ี มี
ช่ือ เสี ยงม าก ท่ี สุ ดของไอซ์แลนด์  ใน
มุมมองยอดเขารูปกรวยคว  ่า มีน ้ าตกและ
ธารน ้ ารายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของ
ประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภู เขาลูกน้ีมี
ความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมา
เท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอด
ทั้งปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวท่ีจะมองเห็น
ภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Reykjavik Light Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่6       เรคยาวคิ – บูล ลากนู – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – อาหารค า่บนอาคารพาร์ลาน 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก เปลี่ยนเส้ือผ้า น า

ท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  
ซ่ึงเป็นบ่อน ้ าร้อนซ่ึงเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย 
อาทิ ซิลิกา (Sillica) , พืชทะเล (blue green algae) 
,โคลนซิลิกา(Sillica Mud) , ฟลูออรีน (Fluoringe) 
, โซเดียม (Sodium) , โปตัสเซียม (Potassium) ,  
แ ค ล เ ซ่ี ย ม (Calcium), ซั ล เฟ ต  (Salphate) , 
คลอรีน (Chlorine),คาร์บอนไดออกไซด์(Carbon 
Dioxide) เป็ นต้น  นอกจากนั้ น ภ ายในบ่ อน ้ า
ร้อนบูลลากูนยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่านผ่อน
คลาย และรักษาโรคท่ีเก่ียวกบัผิวหนังได้ และยงั
ช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย ท่านจะไดส้ัมผสั
กบัความสบายตวั  จากการลงแช่และอาบน ้ าในบ่อ

น ้ าร้อนบูลลากูน*** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้าแตะ และ
ผ้าขนหนู ให้ทางมเีวลาผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่อย่างจุใจ *** 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านเข้าชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถป์ระจ าเมืองท่ีใชจ้ดังานพิธีทางศาสนาท่ีส าคญัของประเทศซ่ึงมี
รูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือน
ท่ีใดในโลก จากน้ันอิสระเลือกซ้ือหา
สินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก ชมยา่น
ถนนคนเดินท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ย
อาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินคา้พิ้
นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในยา่น
ถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินคา้ช่ือ
ดัง น าท่านขึ้นลิฟต์สู่ช้ันบนสุดของ
อาคารพาร์ลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่าง
เต็มทีแ่บบ 360 องศา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนอาคาร พาร์ลาน Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik  พร้อม
ชมววิทีส่วยงามของกรุงเรยาวคิในยามค ่าคืน 

พกัท่ี :      Reykjavik Light Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่7       เรคยาวคิ – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 

10.25 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยเทีย่วบิน AY992  
15.55  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงก ิ(เวลาทีไ่อซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงก ิ3 ช่ัวโมง) 

16.50  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY141 

วนัที่8       กรุงเทพฯ      
07.25  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง         ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ธ.ค.-มี.ค. 2563 110,900 110,900 106,900 26,900 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 120,900 120,900 116,900 27,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

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

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม  

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

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ & ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 

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

***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าทีใ่ช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ช้ินเท่าน้ัน น ้าหนักไม่เกนิ 20 กิโลกรัม  
และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน น า้หนักไม่เกนิ 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนติเมตร)  

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

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

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

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง 
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 ตัว๋เคร่ืองบินถ้า

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

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

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

อยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
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 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง 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 ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


