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วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ                (ไทย-ฟินแลนด์) 
20.00 น. พร้อมกัน ณ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์แอร์ 

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน 
23.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  โดยเท่ียวบินท่ี  AY 144 สายการบินฟินน์แอร์ 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  
วันที่สอง   เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเคฟลาวิค - น ้าตกครีก์จูเฟลฟอสส์ - ภูเขาครีก์จูเฟลฟอสส์    (ฟินแลนด์-

ไอซ์แลนด์) 
05.20 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
07.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี AY 991 สายการบินฟินน์แอร ์ 
09.30 น. ถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ครีก์จูเฟล เป็นภูเขาท่ีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ เรียกได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์อีกหนึ่งสิ่งของประเทศไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได้  

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง น ้าตกครีก์จูเฟลฟอสส์ ให้ทุก
ท่านได้ถ่ายภาพเก็บเป็นท่ีระลึก บริเวณด้านหลังของน้ าตกมี 
ภูเขาคีร์กจูเฟล หรือ “ภูเขาหมวกแม่มด” ตั้งอยู่เพียงหนึ่ง
เดียว เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดของ
ไอซ์แลนด์ นอกจากนี้นักปีนเขาท่ีมีประสบการณ์นิยมมาปืนขึ้นไปชมความงามบนยอดเขา คีร์กจูเฟล เป็น
สถานท่ีท่ีมีความงดงามตลอดท้ังป ีไม่ว่าจะเดินทางมาเท่ียวในช่วงไหน ด้วยหิมะเป็นสีขาวโพลน 

ค้่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก ณ Selfoss Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม  น ้าตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น ้าตกสโกการ์ - หมู่บ้านวิก                                  (ไอซ์แลนด)์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกเซลจาลันต์ฟอสส์ เป็นหนึ่งในน้ าตก
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ าตกมีความสูง
ประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) แวะถ่ายภาพกับน้ าตกชื่อดัง
เสร็จแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง น ้าตกสโกการ์ 
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เพื่อเท่ียวชมและแวะถ่ายภาพน้ าตกที่มีความสูงถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสส์ได้ชื่อว่าเป็นน้ าตกท่ีสูงท่ีสุดทาง
ภาคใต้ของไอซ์แลนด์ ด้วยภาพของม่านน้ าสีขาวขนาดใหญ่ท่ีทรงพลัง ไหลเทลงมาสู่พื้นเบื้องล่างตัดกับลาน
กว้างและโขดหินด้วยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีด าท่ีเกิดจากเถ้าถ่านลาวา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิก หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ท่ีมีรายชื่อในการจัดอันดับ
ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่
ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานท่ีน่ามหัศจรรย์ท่ีน่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง  

ค้่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือระดับเดียวกัน 
หลังจากเข้าสู่ ท่ีพักท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับ
ปรากฏการณ์“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 
ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนท่ีมืดสนิท มักพบได้ในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี  
(ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั นด้วย) 

วันที่สี ่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส์ - โจกุลซาลอน - ธารน ้าแข็งพันปี                  (ไอซ์แลนด)์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ จนเข้าสู่เขตอุทยานฯท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้
ธารน้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธาร
น้ าแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากท่ีสุดประมาณ 1,000 เมตร  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน ธารน้ าแข็งพันปี อันเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบ
ธารน้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปีค.ศ.1934 -1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่ม
พื้นท่ีขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกินพื้นท่ีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ าถึง 200 เมตร ได้ชื่อว่า
เป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์ นักท่องเท่ียวไปเท่ียวท่ีนี่จะเห็นน้ าแข็งก้อนใหญ่  ๆ ท่ี
ละลายลงมาจากภูเขาน้ าแข็งด้านบน และไหลลงสู่ทะเล บางครั้งอาจเห็นนกทะเลสีด าท่ีริมฝั่งทะเลตรง
ปลายเชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ท่ีมีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ท่ีเรียกว่า 
big  seagulls  บางครั้งอาจจะได้เห็นสิงห์โตทะเลท่ีด าผุดด าว่ายบริเวณนั้น ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่าน
เดินทางกลับสู่เมืองวิก  
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ค้่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือระดับเดียวกัน 
หลังจากเข้าสู่ ท่ีพักท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับ
ปรากฏการณ์“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 
ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนท่ีมืดสนิท มักพบได้ในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี  
(ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั นด้วย) 

วันที่ห้า ไมดาลโจกุล - ขับขี่สโนวโ์มบิล - หาดทรายด้า REYNISFJARA BLACK SAND BEACH - Dyrhólaey 
จุดชมวิวริมชายฝั่ง - เมืองเรคยาวิก              (ไอซ์แลนด)์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไมดาลโจกุล Myrdaljokull ธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ ท่ีถูกเปลี่ยนเป็นลานกว้าง
เพื่อกิจกรรมผจญภัยในช่วงฤดูหนาว น าท่านสนุกสนานกับกิจกรรม สโนว์โมบิล ขับขี่ตะลุยหิมะไปตาม
เส้นทางธรรมชาติท่ีสวยงามบนทุ่งน้ าแข็ง ซึ่งจะท าให้ทุกท่านสนุกสนานและตื่นเต้นตลอดการเดินทาง 
(กิจกรรมนี ผู้ขับขี่ 2 คน/คัน สามารถสลับผู้ขับขี่ได้ระหว่างการเดินทาง)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ หาดทรายด้า REYNISFJARA BLACK 
SAND BEACH แห่งไอซ์แลนด์ เป็นหาดทรายด าท่ีสวยท่ีสุดของประเทศ
ไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศ บนชายหาด
เต็มไปด้วยกรวดสีด าสนิทเป็นตะกอนเม็ดทรายสีด าท่ีสะสมตัวกันบริเวณ
ชายหาด เมื่อมองดูระยะไกลเหมือนดินสีด า นับเป็นชายหาดที่แปลกตามาก 
หาดทรายนี้เกิดขึ้นจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ ท่ี

ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มี
ความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง ติดกับ
หาดทรายด านี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยม
เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจ านวนมาก ราวกับเป็น
ปฏิมากรรมท่ีตั้งใจสร้างขึ้นมาจากนั้นน าท่าเท่ียวชม 
Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่งทะเล  จุดเด่นของท่ีนี่
คือตรงปลายสุดของแหลม เป็นจุดท่ีหน้าผาถูกน้ าทะเลกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงใหญ่ ขนาดท่ีเรือสามารถ
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แล่นผ่านได้เลย ชื่อ Dyrhólaey มีท่ีมาจากเจ้าก้อนหินเป็นโพรง (Dyrhólaey แปลว่า door-hole) จากจุด
นี้หากเรามองไปทางทิศเหนือเราจะเห็นธารน้ าแข็ง Myrdalsjokull หากมองไปทางฝั่งตะวันออกคือกลุ่ม
หินลาวา Reynisdrangar และหากมองไปฝั่งตะวันตก จะเห็นชายหาดท่ีทอดตัวยาวไกล จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลก
เหนือมากท่ีสุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ท าเลท่ีตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศไอซ์แลนด์  

ค้่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ Foss Hotel Reykjavik  หรือระดับเดียวกัน ส้าหรับท่านที่สนใจทัวร์
เสริม เพื่อตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม ทัวร์เสริมจะมีจัด
ให้บริการในวันที่มีการพยากรร์ว่ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่า
ขึ นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั นด้วย)  

วันที่หก      น ้าตกกุลล์ฟอสส์ - น ้าพุร้อนกีย์เซอร์ - อุทยานแห่งชาติธิงเวลลรี์ - บลูลากูน - อาบน ้าแร่ (ไอซ์แลนด)์                      
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น ้าตกกุลล์ฟอสส์ น้ าตกท่ีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ าตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นน้ าตกมีชื่อแห่งหนึ่งใน
จ านวนสถานท่ี  ท่องเท่ียวๆ หลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3 สถานท่ีท่ีประเทศ
ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองค้า” (Golden Circle) ท่ีเมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดท่ีจะมา
ท่องเท่ียว น้ าตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น้ าตกทองค า เนื่องจากเมื่อละอองน้ าปะทะกับแสงแดด
แล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ าให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเท่ียว ซึ่งถือ
เป็นภาพท่ีอลังการสวยงามสมค าเล่าลือ จากนั้นน าท่านชม น ้าพุร้อนกีย์เซอร์ มีความร้อนประมาณ 400 
องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ าพุร้อนสามารถพุ่งได้สูงถึง200 ฟุต แต่น่าเสียดายท่ีในปัจจุบัน
ไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดท่ีประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งใน
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งท่ีไม่ควรพลาดชม  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ อยู่ทางด้าน
ตะวันออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
ไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928 ถูกขึ้นทะเบียนจาก
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องค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานท่ีอันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก 
Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก แล้วยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ า ล าธาร 
น้ าตกและทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกท่ีกว้างขึ้นในแต่ละปีเนื่องจากมี
การเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระ
ให้ท่านถ่ายภาพและเท่ียวชมความงดงามตามอัธยาศัย 

ค้่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ FossHotel Reykjavik  หรือระดับเดียวกัน ส้าหรับท่านที่สนใจทัวร์
เสริม เพื่อตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม ทัวร์เสริมจะมีจัด
ให้บริการในวันที่มีการพยากรร์ว่ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า  (ปรากฏการณ์แสงออโรร่า
ขึ นอยู่กับสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนั นด้วย) 

วันที่เจ็ด     โบสถฮ์ัลล์กรมีสคิร์คยา - อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน - บลูลากนู - อาบน ้าแร่            (ไอซ์แลนด)์                      
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ท่ีสูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ 
เป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหนึ่งของเมืองท่ีเมื่อขึ้นไปด้านบนจะ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรคยาวิกได้โดยรอบ โบสถ์นี้มี
ความส าคัญในฐานะท่ีเป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมี
เอกลักษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็น
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ ซึ่งใช้เวลา
การก่อสร้างถึง 38 ปี  บริ เวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมี 
อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์
เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี จากนั้นน าท่านไปชมสถานท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi 
House บ้านท่ีมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นท่ีรับรองและจัดเลี้ยง ผู้น า 2 
ประเทศมหาอ านาจผู้ย่ิงใหญ่ในการยุติสงครามเย็น น าท่านผ่านชม รัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และ ศาลา
เทศบาลเมือง  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินก์วิก เพื่อน าท่านสู่ บลูลา
กูน แหล่งน้ าพุร้อนท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ เป็นเขตท่ี
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มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดิน มากท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง การเคลื่อนตัวนี้ท าให้น้ าในบ่อร้อนขึ้น
และมีไอน้ าระเหยขึ้นมา เป็นสถานท่ีอาบน้ าแร่ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก เป็นบ่อน้ าร้อนท่ีมีแร่
ธาตุอุดมสมบูรณ์หลายชนิด ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระ
ธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้าด้วยโคลนสีขาวของบลูลากูนท่ีท าให้
ผิวพรรณผ่องใสเรียบลื่นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็นสินค้ายอดนิยม
ของผู้ไปเยือน (มีบริการผ้าเช็ดตัว โคลนสีขาวส้าหรับพอกหน้า) เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่าย
น ้า หมวกคลุมผมไปด้วย ทางบลูลากูนอนุญาตให้ลงได้เฉพาะผู้สวมใส่ชุดว่ายน ้าเท่านั น หากไม่ได้
น้าไปสามารถใช้บริการเช่าชุดว่ายน ้าได้ที่บลูลากูน 

ค้่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ท่ีพัก ณ Park Inn By Radisson Airport หรือระดับเดียวกัน 

วันที่แปด สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค - เมืองเฮลซิงกิ       (ไอซ์แลนด-์ฟินแลนด์) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน

นานาชาติเคฟลาวิค 
10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี AY992 สายการบินฟินน์แอร ์ 
15.55 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
16.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี AY141 สายการบินฟินน์แอร์ (บริการอาหาร

และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ                                  (ไทย) 
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

****************************** 
ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT 

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล 
โดยมีประเทศไอซ์แลนด์ รวมอยู่ด้วย โดยจะเห็นไดช้ัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด 

และอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี  
 

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 
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  เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง) ลดท่านละ      2,000  บาท 
  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ    25,000  บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท 
 
อัตรานี รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟินน์แอร ์(เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  
  ***ข้อก้าหนดสายการบิน*** 
 ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่านั น และน ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม        

ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ นเคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 8 กิโลกรัม 
 ค่าท่ีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ีไม่

สามารถเข้าพักท่ีเมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรานี ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

ก้าหนดการเดินทาง ราคา 

ธันวาคม 03 - 11 ธ.ค. 2562 105,000 
มกราคม 18 - 26 ม.ค. 2563 105,000 

กุมภาพันธ ์ 11 - 19 ก.พ. 2563 105,000 
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 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าทัวร์เสริม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น 
 ค่าแปลเอกสารส่วนตัวในการยื่นวีซ่าเชงเก้นตามท่ีสถานทูตก าหนด (กรณีที่ทางสถานทูตเรียกขอเอกสาร

ภาษาอังกฤษ) 
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 
เงื่อนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช้าระเงินมัดจ้าท่านละ 40,000 บาท พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 

วัน)  
2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน   
3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้

ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจ าท้ังหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจ าท้ังหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า

และค่าบริการย่ืนวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ี
เช็คอินเท่านั้นโรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และ
ห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ของแต่ละโรงแรม 

       เอกสารเบื องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท้าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัว
เพ่ือยื่นวีซ่า) 
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1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมี
วีซ่าในกลุม่เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
4. ใบรับรองการท้างานจากบริษัทท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือน

ในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มท างานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะ
กลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน  

6. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออก
จากธนาคาร พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควร
เลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่
ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. ในกรณีเป็น Sponsor ให้กันในครอบครัวหรือญาติกัน 
-  ผู้ที่รับรองค่าใช่จ่ายให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผู้ร่วมเดินทาง หรือ ผู้ที่ให้ออกค่าใช้จ่ายให้  
-  ผู้ที่ให้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มี
อายุ 15 วัน 

8. กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย  

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) 
เท่านั้น  

10. กรณีท่ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี
บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ 
ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง  
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11. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  
12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้อง
ใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไป
อ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกลา่วเช่นกัน  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท  

14. เพิ่ ม เติม  ในกรณีที่มี การรับรอง ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ผู้ อื่น โดยไม่ ใช่ตนเอง จะต้องขอ 
BANKGARUNTEE ที่  ออกเป็นสปอร์นเซอร์ ให้กับผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับ Statement 
ย้อนหลัง 6 เดือนยื่นคู่กัน พร้อมกับผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายก็ต้องแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกัน  

15. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 40,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้นถึงสามารถด าเนินการขั้นตอน
การยื่นวีซ่าได้ 
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพ่ิมเติม (ส้าคัญมาก) 
**ข้อมูลนี ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไมส่ามารถแก้ไขภายหลังได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค้าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค้าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั น *** 

 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………….………………….…. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………………….……….….. 
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………..……………….…… 
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกา้เนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………………………...…….. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
โทรศัพท์ (มือถือ)  ………………………………..……..…………E-mail………………….....................………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ้านาจปกครอง/ 
ดูแลผู้เยาว์  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
สถานที่ท้างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................... 
ที่อยู่ที่ท้างานหรือสถานศึกษา.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
ต้าแหน่งงาน ........................................................................................................................................................... 
 



 

รหัสโปรแกรม : LPD9-AY002 

โทรศัพท์ที่ท้างาน..................................................โทรสารที่ท้างาน......................................................................... 
รายได้ต่อเดือน...............................................บาท  รายได้อื่น.....................................จ้านวน................................. 
แหล่งที่มา................................................................................................................................................................ 
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)      หม้าย   หย่า 
ชื่อ-นามสกุล  บิดา.................................................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส ............................................................................................................................................. 
วันเกิด คู่สมรส......................................................................................................................................................... 
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส...........................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั งแต่วันที่...................................................ถงึวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพ์ลายนิ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).................................................................................................................. 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรอืไม ่
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).......................................................................................................................... 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ้านักของผู้ร้องขอ 
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง      มีผู้อื่นออกให้   

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล...................................................... 
                                                                 ที่อยู่……………………………………………………………………….... 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั งสิ นทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น 

 

 

 

 

 

 

  


