
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เมืองเรคยาวกิ – น า้ตกครีก์จูเฟลฟอสส์ – ภูเขาหมวกแม่มด - หมู่บ้านวกิ 

โจกุลซาลอน - หาดทรายด า REYNISFJARA – ธารน า้แขง็ไมดาลโจกุล 

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลร์ี - น า้พุร้อนกย์ีเซอร์ - บลูลากนู 
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วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูม ิ                   (ไทย-ฟินแลนด์) 

20.00 น. พร้อมกนั ณ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์แอร์ เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรับพร้อมบริการติดป้ายช่ือพร้อมริบบิ้นใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 

23.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  โดยเท่ียวบินท่ี  AY 144 สายการบินฟินน์แอร์ (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัทีส่อง   เมืองเฮลซิงก ิ- เมืองเคฟลาวคิ – น า้ตกครีก์จูเฟลฟอสส์ – ภูเขาครีก์จูเฟลฟอสส์             (ฟินแลนด์-ไอซ์แลนด์) 

05.20 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี AY 991 สายการบินฟินน์แอร์  
09.30 น. ถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น า

ท่านเดินทางสู่ ครีก์จูเฟล เป็นภูเขาท่ีตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ เรียกไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์อีกหน่ึงส่ิงของ
ประเทศไอซ์แลนดเ์ลยก็วา่ได ้ 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั น ้าตกครีก์จูเฟลฟอสส์ ให้ทุกท่านไดถ่้ายภาพ
เก็บ 

                เป็นท่ีระลึก บริเวณด้านหลังของน ้ าตกมี ภูเขาคีร์กจูเฟล หรือ 

“ภูเขาหมวกแม่มด” ตั้งอยู่เพียงหน่ึงเดียว เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ นอกจากน้ีนกัปีนเขาท่ีมี
ประสบการณ์นิยมมาปืนข้ึนไปชมความงามบนยอดเขา คีร์กจูเฟล 

เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเดินทางมาเท่ียว
ในช่วงไหน ดว้ยหิมะเป็นสีขาวโพลน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั
 ณ Selfoss Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่าม  น า้ตกเซลจาลนัต์ฟอสส์ - น า้ตกสโกการ์ - หมู่บ้านวกิ                                       (ไอซ์แลนด์) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่าน
เดินทางสู่ น ้าตกเซลจาลันต์ฟอสส์ เป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน ้ าตกมีความสูงประมาณ 60 

เมตร (200 ฟุต) แวะถ่ายภาพกบัน ้ าตกช่ือดงัเสร็จแลว้ จากนั้นน า
ท่านเดินทางต่อไปยงั น ้าตกสโกการ์ เพื่อเท่ียวชมและแวะถ่ายภาพ
น ้ าตกท่ีมีความสูงถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสส์ไดช่ื้อวา่เป็นน ้ าตกท่ี
สูงท่ีสุดทางภาคใตข้องไอซ์แลนด์ ดว้ยภาพของม่านน ้ าสีขาวขนาด
ใหญ่ท่ีทรงพลงั ไหลเทลงมาสู่พื้นเบ้ืองล่างตดักบัลานกวา้งและโขดหินดว้ยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีด าท่ีเกิดจากเถา้
ถ่านลาวา 



 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวกิ หมู่บา้นเล็กๆ ทางใตข้องไอซ์แลนด์
ท่ีมีรายช่ือในการจดัอนัดบัชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกเม่ือปี 1991 เป็นหมู่บา้นท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในไอซ์แลนด์ 
ถึงแมว้า่จะไม่ใช่ชายหาดท่ีดีท่ีสุดแต่ก็เป็นสถานท่ีน่ามหศัจรรยท่ี์น่าไปชมเป็นอยา่งยิง่  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือ
ระดับเดียวกัน หลังจากเข้าสู่ท่ีพกัท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั บริเวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับ
ปรากฏการณ์“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซ่ึงเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่ง
หิมะในคืนท่ีมืดสนิท มกัพบไดใ้นช่วงฤดูหนาวเดือนธนัวาคม – มีนาคม ของทุกปี  (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศและค่า KP ในขณะน้ันด้วย) 

 

วนัทีส่ี่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส์ – โจกุลซาลอน – ธารน า้แข็งพนัปี            (ไอซ์แลนด์) 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ จนเขา้สู่เขต
อุทยานฯท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ตั้งอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล์ (Vatnajökull) มีขนาด 

8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากบัธารน ้าแขง็ในทวปียโุรปรวมกนัและขนาดความหนามากท่ีสุดประมาณ 1,000 เมตร  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน ธารน ้าแขง็พนัปี อนัเป็นท่ีรู้จกักนั

เป็นอยา่งดีวา่เป็นทะเลสาบธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ปรากฏข้ึนคร้ังแรกในช่วงปีค.ศ.1934 -1935 และ
ค่อยๆ ขยายตวัเพิ่มพื้นท่ีข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบนักินพื้นท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้ าถึง 200 เมตร 
ได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็นอนัดบัสองของไอซ์แลนด์ นักท่องเท่ียวไปเท่ียวท่ีน่ีจะเห็นน ้ าแข็งก้อนใหญ่ ๆ ท่ี
ละลายลงมาจากภูเขาน ้ าแข็งดา้นบน และไหลลงสู่ทะเล บางคร้ังอาจเห็นนกทะเลสีด าท่ีริมฝ่ังทะเลตรงปลายเช่ือม
ระหวา่งทะเลกบัโจกุลซาลอน ท่ีมีช่ือเรียกวา่ Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ท่ีเรียกวา่ big  seagulls  บางคร้ัง
อาจจะไดเ้ห็นสิงห์โตทะเลท่ีด าผดุด าวา่ยบริเวณนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่เมืองวกิ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือ
ระดับเดียวกัน หลังจากเข้าสู่ท่ีพกัท่านสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั บริเวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับ
ปรากฏการณ์“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซ่ึงเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่ง
หิมะในคืนท่ีมืดสนิท มกัพบไดใ้นช่วงฤดูหนาวเดือนธนัวาคม – มีนาคม ของทุกปี  (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศและค่า KP ในขณะน้ันด้วย) 

วนัที่ห้า ไมดาลโจกุล - ขับขี่สโนว์โมบิล - หาดทรายด า REYNISFJARA BLACK SAND BEACH – Dyrhólaey จุดชมววิริม
ชายฝ่ัง - เมืองเรคยาวกิ          (ไอซ์แลนด์) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไมดาลโจกุล Myrdaljokull ธารน ้ าแข็ง
ขนาดใหญ่ ท่ีถูกเปล่ียนเป็นลานกวา้งเพื่อกิจกรรมผจญภยัในช่วงฤดูหนาว น าท่านสนุกสนานกบักิจกรรม สโนว์โม
บิล ขบัข่ีตะลุยหิมะไปตามเส้นทางธรรมชาติท่ีสวยงามบนทุ่งน ้าแขง็ ซ่ึงจะท าใหทุ้กท่านสนุกสนานและต่ืนเตน้ตลอด
การเดินทาง (กจิกรรมนีผู้้ขับข่ี 2 คน/คัน สามารถสลบัผู้ขับข่ีได้ระหว่างการเดินทาง)  



 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ หาดทรายด า REYNISFJARA BLACK 

SAND BEACH แห่งไอซ์แลนด์ เป็นหาดทรายด าท่ีสวยท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยูห่่างจากหมู่บา้นเล็กๆทาง
ตอนใตข้องประเทศ บนชายหาดเต็มไปดว้ยกรวดสีด าสนิทเป็นตะกอนเม็ดทรายสี
ด าท่ีสะสมตวักนับริเวณชายหาด เม่ือมองดูระยะไกลเหมือนดินสีด า นบัเป็นชายหาด
ท่ีแปลกตามาก หาดทรายน้ีเกิดข้ึนจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะ
ซอลต ์ท่ีถูกพดัพาไปสะสมตวับริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายน้ีมีความหนาแน่นและ
ทนทานต่อการแตกสลายผุพงั ติดกบัหาดทรายด าน้ีมีแท่งหินบะซอลตท์รงกระบอก
หกเล่ียมเรียงซ้อนกนัเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจ านวนมาก ราวกบัเป็นปฏิมากรรมท่ีตั้งใจ
สร้างข้ึนมาจากนั้ นน าท่าเท่ียวชม Dyrhólaey จุดชมวิวริม
ชายฝ่ังทะเล  จุดเด่นของท่ีน่ีคือตรงปลายสุดของแหลม เป็นจุด
ท่ีหนา้ผาถูกน ้ าทะเลกดัเซาะจนเกิดเป็นโพรงใหญ่ ขนาดท่ีเรือ
สามารถแล่นผา่นไดเ้ลย ช่ือ Dyrhólaey มีท่ีมาจากเจา้ก้อนหิน
เป็นโพรง (Dyrhólaey แปลวา่ door-hole) จากจุดน้ีหากเรามอง
ไปทางทิศเหนือเราจะเห็นธารน ้ าแข็ง Myrdalsjokull หากมอง
ไปทางฝ่ังตะวนัออกคือกลุ่มหินลาวา Reynisdrangar และหากมองไปฝ่ังตะวนัตก จะเห็นชายหาดท่ีทอดตวัยาวไกล 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัขั้ว
โลกเหนือมากท่ีสุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนกั ท าเลท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศไอซ์แลนด ์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Foss Hotel Reykjavik  หรือระดับเดียวกัน 

ส าหรับท่านที่สนใจทัวร์เสริม เพ่ือตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม  ทัวร์
เสริมจะมีจัดให้บริการในวันที่มีการพยากรร์ว่ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่า
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและค่า KP ในขณะน้ันด้วย)  

วนัที่หก      น า้ตกกุลล์ฟอสส์ – น า้พุร้อนกีย์เซอร์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลร์ี - บลูลากูน – อาบน า้แร่         (ไอซ์แลนด์)                      

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น ้าตกกุลล์ฟอสส์ น ้ าตกท่ีไดรั้บการ
กล่าวขานวา่เป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวไดว้า่สวยงามกวา่น ้ าตกไนแองการ่าอีกดว้ย ถือ
ว่าเป็นน ้ าตกมีช่ือแห่งหน่ึงในจ านวนสถานท่ี  ท่องเท่ียวๆ หลายแห่งของประเทศน้ี และยงัจดัว่าเป็นหน่ึงใน 3 

สถานท่ีท่ีประเทศไอซ์แลนด์จดัให้อยูใ่น “วงกลมทองค า” (Golden Circle) ท่ีเม่ือผูม้าเยือนไอซ์แลนด์ตอ้งไม่พลาด
ท่ีจะมาท่องเท่ียว น ้าตกแห่ง Gullfoss มีความหมายวา่ น ้าตกทองค า เน่ืองจากเม่ือละอองน ้าปะทะกบัแสงแดดแลว้จะ
สะทอ้นแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน ้าใหพ้บเห็นแก่ผูม้าท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นภาพท่ีอลงัการ
สวยงามสมค าเล่าลือ จากนั้นน าท่านชม น า้พุร้อนกย์ีเซอร์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุง่ข้ึนมาจากใต้
ดิน ในอดีตน ้าพุร้อนสามารถพุง่ไดสู้งถึง200 ฟุต แต่น่าเสียดายท่ีในปัจจุบนัไม่เป็นเช่นนั้นอีกแลว้ แต่ก็ยงัสามารถพุ่ง



 

 

ไดม้ากสุดท่ีประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นบัเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงท่ีไม่ควร
พลาดชม  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ อยูท่างดา้นตะวนัออกของเรคยา
วิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 

ค.ศ.1928 ถูกข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้
เป็นสถานท่ีอนัเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก 

Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก 

แลว้ยงัมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ ้า ล าธาร น ้าตกและทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกท่ีกวา้งข้ึนในแต่ละปี
เน่ืองจากมีการเคล่ือนตวัแยกออกจากกนัอยู่ตลอดเวลา พร้อมชม
ร่องรอยอาคารรัฐสภาอนัเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระใหท้่านถ่ายภาพและเท่ียวชมความงดงามตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ FossHotel Reykjavik  หรือระดบัเดียวกนั ส าหรับ
ท่านที่สนใจทัวร์เสริม เพ่ือตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม ทัวร์เสริมจะมี
จัดให้บริการในวันที่มีการพยากรร์ว่ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า  (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศและค่า KP ในขณะน้ันด้วย) 

 

วนัทีเ่จ็ด     โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน - บลูลากูน – อาบน า้แร่            (ไอซ์แลนด์)                      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน า
ท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา เป็นโบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ท่ีสูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของ
เมืองท่ีเม่ือข้ึนไปดา้นบนจะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรคยาวิกได้
โดยรอบ โบสถ์น้ีมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นศาสนสถาน เป็น
สถาปัตยกรรมท่ี มี เอกลักษณ์สถาปนิกกุดโยน  ( Guð j ón 

Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่นิสท์ 
ซ่ึงใช้เวลาการก่อสร้างถึง 38 ปี บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยงัมี 

อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน ยืนตระหง่านอยูเ่บ้ืองหนา้ โดยอนุสาวรียน้ี์สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เน่ืองใน
โอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี จากนั้นน าท่านไปชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นท่ีมี
เร่ืองราวในประวติัศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่
ในการยติุสงครามเยน็ น าท่านผา่นชม รัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และ ศาลาเทศบาลเมือง  



 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินก์วิก เพื่อน าท่านสู่ บลูลากูน แหล่งน ้ าพุ
ร้อนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของไอซ์แลนด ์เป็นเขตท่ีมีการเคล่ือนตวัของ
หินหลอมละลายใตดิ้น มากท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง การเคล่ือนตวัน้ี
ท าให้น ้ าในบ่อร้อนข้ึนและมีไอน ้ าระเหยข้ึนมา เป็นสถานท่ีอาบ
น ้ าแร่ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก เป็นบ่อน ้ าร้อนท่ีมีแร่
ธาตุอุดมสมบูรณ์หลายชนิด ซ่ึงช่วยรักษาผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ เชิญ
อิสระตามอธัยาศยัให้ท่านแช่ตวัในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความ
เม่ือยลา้จากการเดินทาง ทดสอบพอกหนา้ดว้ยโคลนสีขาวของบลูลา
กูนท่ีท าให้ผิวพรรณผอ่งใสเรียบล่ืนข้ึนตั้งแต่คร้ังแรก ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็นสินคา้ยอดนิยม
ของผูไ้ปเยอืน (มีบริการผ้าเช็ดตัว โคลนสีขาวส าหรับพอกหน้า) เพ่ือความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ หมวกคลุม
ผมไปด้วย ทางบลูลากูนอนุญาตให้ลงได้เฉพาะผู้สวมใส่ชุดว่ายน า้เท่าน้ัน หากไม่ได้น าไปสามารถใช้บริการเช่าชุดว่าย
น า้ได้ทีบ่ลูลากูน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่ท่ีพกั ณ Park Inn By Radisson Airport หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีแ่ปด สนามบินนานาชาติเคฟลาวคิ – เมืองเฮลซิงก ิ      (ไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์) 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเคฟลา
วคิ 

10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี AY992 สายการบินฟินน์แอร์  
15.55 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
16.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี AY141 สายการบินฟินน์แอร์ (บริการอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัทีเ่ก้า สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ                               (ไทย) 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

ข้อมูลเพิม่เติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT 

เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศทีอ่ยุ่ในเขตอาร์กติกเซอร์เคลิ โดย
มปีระเทศไอซ์แลนด์ รวมอยู่ด้วย โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด 

และอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี  

 

ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ 



 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ไม่มีตียง) ลดท่านละ      2,000  บาท 

  พกัเดี่ยว     เพิม่ท่านละ    25,000  บาท 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
  ***ข้อก าหนดสายการบิน*** 

 ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่าน้ัน และน ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม        ส่วน
กระเป๋าถือติดตัวขึน้เคร่ือง [Carry-on Baggage] น า้หนักกระเป๋าต้องไม่เกนิ 8 กโิลกรัม 

✓ ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกั
ท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซ่ีากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณ ี

✓ ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

ธันวาคม 3-11 ธ.ค. 2562 105,000 

มกราคม 18-26 ม.ค. 2563 105,000 

กมุภาพนัธ์ 11-19 ก.พ. 2563 105,000 



 

 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าทวัร์เสริม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั เป็นตน้ 

 ค่าแปลเอกสารส่วนตวัในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ตามท่ีสถานทูตก าหนด (กรณทีีท่างสถานทูตเรียกขอเอกสารภาษาองักฤษ) 

 ค่าทปิคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 40,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ
เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณวีซ่ีาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ
ยืน่วซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 



 

 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือวา่
ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้นโรงแรมท่ีพกัในยุโรป
ส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมี
การจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

        เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีาประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวซ่ีาแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถามกบัเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ังเพ่ือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวซ่ีา) 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่ม
เชงเกน้หรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิวจ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

4. ใบรับรองการท างานจากบริษทัท่ีท่านท างานอยูต้่องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสีย
ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออกจากธนาคาร 
พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออก
ของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง และสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแส
รายวนั** 

7. ในกรณเีป็น Sponsor ให้กนัในครอบครัวหรือญาติกนั 

-  ผู้ทีรั่บรองค่าใช่จ่ายให้ ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร่้วมเดินทาง หรือ ผูท่ี้ใหอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ 

-  ผู้ทีใ่ห้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ตอ้งขอรายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอาย ุ15 วนั 

8. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  



 

 

10. กรณีท่ีเด็กอายุต  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 
และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  
11. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้วทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั  

14. เพิ่มเติม  ในกรณีที่มีการรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้อ่ืนโดยไม่ใช่ตนเอง จะต้องขอ BANKGARUNTEE ที่ ออกเป็น
สปอร์นเซอร์ ให้กับผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนย่ืนคู่กัน พร้อมกับผู้ที่ถูกรับรอง
ค่าใช้จ่ายกต้็องแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกนั  

15. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 40,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้นถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่า
ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบฟอร์มรายละเอยีดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ข้อมูลนีใ้ช้เพ่ือนัดหมายควิวซ่ีากบัสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลงัได้ 
กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตัวบรรจง เท่าน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………………. 
นามสกุลตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….… 
ช่ือตัว 
[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………… 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ………………………………………………………………………………………………………….... 
สถานทีเ่กดิ (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………........... 
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี........................................ 
 

โทรศัพท์ (มือถือ)  ………………………………………..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 



 

 

 

..........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี......................................... 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัทีเ่กดิของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
วซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วนัที.่.........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพมิพ์ลายนิว้มือเพ่ือการขอวซ่ีาเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
ความรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวซ่ีาเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   
                                                                 

                                                    โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 
 

 

 

 

 

  


