
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
เรคยาวิค – บลูลากูน – วงแหวนทองค า – น  าตกสโกก้า – วิค – อทุยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล  

เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า – สกาฟตาเฟล - ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน  าแข็งไมรด์าลสโจคูล  
ภูเขาคีร์กจูเฟล - เซลลฟ์อสส์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน 

***ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี *** 
*** ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถ่ินผู้ช านาญ * พิเศษ...ทานอาหารค่ าพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน ***     



 

 

 

 

 

 

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 มี.ค.//16-23 มี.ค.//23-30 มี.ค. 63 

 ( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 
วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค 
20.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั น 4 

เคาท์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบนเคร่ือง 

23.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เท่ียวบินท่ี AY144 

วันที่2        เรคยาวิค – Golden Circle – น  าตกสโกก้า – วิค 

05.20 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั น ต่อเคร่ืองสู่
นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ 

07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เท่ียวบินท่ี AY991 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ 
น าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองค า Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
บ่อน้้ าพุ ร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ของไอซ์แลนด์ น าท่านชมบ่อน  าพุ
ร้อน Geysir ท่ีมีความสูงของน  าพุถึง 
200ฟุตจากพื นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้า
ทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นค้าศัพท์ที่
ใช้ เรียกน้้ าพุ ร้อนแบบนี้ทั่ วโลก  / 
จากนั นน าท่านชม น  าตก Gull Foss
หรือน้้าตกทองค้า(Golden Falls)ซึ่ง
น้้าตก ที่มีความสวยงามที่สุด และ
ใหญ่ ที่ สุดในป ระเท ศไอซ์แลน ด์ 
สายน้้ าที่ ใสส ะอาดที่ เกิดจากการ
ละลายของธารน้้ าแข็งบนยอดเขา
ไห ล ล งม า น าท่ าน เดินทางเข้ าสู่
บ ริ เวณอุทยาน แห่ งชาติ ธิ ง เลลี ร์ 
Thingvellir National Park  ท า ง
องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้



 

 

 

 

 

 

เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความ
คิดเห็นและคัดเลือกผู้น้าของชาวไอซ์แลนด์  มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่  ที่ได้การยอมรับว่ามี
ธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง  จากนั้นน้าท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่
ใต้ดินถึง 14  เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปี
ละ 1 เซนติเมตร น้าท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ 
ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้้าขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็น
ลักษณะที่หาชมได้ยากมาก   

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั นน าท่านออกเดินทางสู่

เมืองวิก แวะชมความงามของ
น  าตก Skogafoss(190ก.ม.ใช้
เวลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซึ่ง
เป็นน้้าตกที่สวยงามอีกแห่ง
หนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความ
สูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหล
มาจากแม่น้้ า ส โกก้ า   / น้ า
คณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ให้
ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติ
อันบริสุทธิ์ อย่างเต็มที่ 

ค่ า บริการอาหารมื อค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :      Stracta Hotel พักระดับใกล้เคียง 
 *** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเตม็ที่ การเกิดแสงเหนอืเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่

สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเปน็ไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วันที่3      วิค – ธารน  าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล 
 อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล - Diamond Beach 

เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมท่ีพัก 

 น าท่านเดินทางสู่บ ริวณธารน  าแข็ง 
Myrdalsjokull Glacier ธารน้้าแข็งซึ่งมี
ความหนาของน้้าแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่ง

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


 

 

 

 

 

 

ของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้้าแข็งถึง 1 กิโลเมตร น าท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล 
(ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง  

 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารน้้าแข็ง
ขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 
8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช้เวลาขับสโนโมบิล สองชั่วโมง ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียว
จ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท *** 

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 
เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของ

ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความ
แปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่
แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมา
ก่อน น าท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน  า แข็ง
ในระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจ น าท่านเดินเล่นชายหาดน  าแข็ง 
Ice Beach หรือ ท่ี เรียกกันว่า Diamond 
Beach ชายหาดใกล้กับธารน้้าแข็งโจกุล
ซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้้าแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระ
ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเมืองวิค 

ค่ า บริการอาหารมื อค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :      Stracta Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มท่ี การเกิดแสงเหนอืเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ แต่

มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดให้เหน็ในเวลากลางคืนช่วงฤดหูนาว ***                                 
วันที่4        วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายด า – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค  
 เซลลฟอส – เรคยาวิค  *** ล่าแสงเหนือ *** 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหาร

ของโรงแรมที่พัก 
น าท่านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็น
ลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่  เกิดจาก

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


 

 

 

 

 

 

ลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้้าตามธรรมชาติ ชมหาดทรายด้า ที่เต็มไปด้วยหินสีด้าและเม็ด
ทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้้ากับทะเลที่เย็น) 
รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก น าท่านชมความงามของน  าตกเซลยาลันส์ฟอส 
(SeljalandsFoss)  ซึ่งเป็นน้้าตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหล
มาจากแม่น้้าสโกก้า 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ 

ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ส้าคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมา
ถ่ายรูปความสวยงามของภู เขาไฟ
แห่งนี้  ที่ ยอดเขาป กคลุม  ไป ด้วย  
หิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทาง
ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอัน
งดงามยิ่ง น าท่านออกเดินทางต่อสู่
เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss (130ก.ม.
ใช้เวลาประมาณ 01.30 ช.ม.) เมือง
สวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้
สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มี
เวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางกลับสู่
กรุงเรยาวิค(60ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 01.00 ช.ม.)    

ค่ า บริการอาหารมื อค่ า ณ ภัตตาคาร  

พักท่ี :        Reykjavik Light Hotel  ท่ีพักระดับใกล้เคียง     
*** พิเศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้
เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นใน
เวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***  

วันที่5        เรคยาวิค – ชมปลาวาฬ – ภูเขา
คีร์กจูเฟล  

เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬ

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


 

 

 

 

 

 

Reykjavik Whale Watchingซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่ ง
ท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์Killer 
Whale(Orca),Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบกับความน่ารักของ
ปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะมาว่ายน้้าหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความ
งดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น  

*** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ เรือยกเลิกให้บริการอัน
เนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื ออ านวย ***  

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) 

ห นึ่ งใน ส ถ าน ที่ ถ่ ายภ าพ ทิ วทั ศ น์ ที่ มี
ชื่ อ เสี ยงม าก ที่ สุ ดข องไอ ซ์ แล น ด์  ใน
มุมมองยอดเขารูปกรวยคว่้า มีน้้าตกและ
ธารน้้ารายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของ
ประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้  ภู เขาลูกนี้มี
ความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมา
เที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอด
ทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็น
ภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว 

ค่ า บริการอาหารมื อค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :      Reykjavik Light Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง                       
วันที่6       เรคยาวิค – บูล ลากูน – ชมเมือง – อาหารค่ าบนอาคารพาร์ลาน - ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั นน าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก เปลี่ยนเสื อผ้า น าท่านเดินทางสู่ บ่อน  าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซึ่ง
เป็นบ่อน้้าร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica) , พืชทะเล (blue green algae) ,โคลนซิลิ
กา(Sillica Mud) , ฟลูออรีน (Fluoringe) , โซเดียม (Sodium) , โปตัสเซียม (Potassium) ,  แคลเซี่ยม
(Calcium), ซัลเฟต (Salphate) , คลอรีน (Chlorine),คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็นต้น 
นอกจากนั้นภายในบ่อน้้าร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับ
ผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัว   จากการลงแช่และ
อาบน้้าในบ่อน้้าร้อนบูลลากูน 
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*** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีม
ทาผิว, รองเท้าแตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่น  าแร่อย่างจุใจ *** 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านขึ นลิฟต์สู่ชั นบนสุดของตึกพาลาน  เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิว

ทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่
แบบ 360 องศา น าท่านเข้าชมโบสถ์
ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจ้าเมืองที่
ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่ส้าคัญของ
ประเทศซึ่งมี รูปทรงสถาปัตยกรรม
แปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก  จากนั น
อิสระเลือกซื อหาสินค้าท้องถิ่นเป็น
ของท่ีระลึก ชมย่านถนนคนเดินที่สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรียง
รายไปด้วยสินค้าพิ้นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน 
หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง น าท่านขึ นลิฟต์สู่ชั นบนสุดของตึกพาลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคาร
อยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา 

ค่ า บริการอาหารมื อค่ า ณ ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik 

พักที่ :      Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง                   
วันที่7       เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 

10.25 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเท่ียวบิน AY992  

15.55  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาท่ีไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง) 

16.50  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เท่ียวบินท่ี AY141 

วันที่8       กรุงเทพฯ      
07.25  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั นทั งนี การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

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

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

ต้องการเดินทางโดยชั นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ – เรคยาวิค - เฮลซิงก ิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชา้นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ

การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท้าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น้าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดนิทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซือ้

ประกันเพิ่ม 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ&คา่ทิปหัวหน้าทัวร์ 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านใหเ้รียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในหอ้งพัก 

มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคนื และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอท้าให้เกิดความล้าช้า ท่าน
สามารถน้าสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง *** 

 น้้าดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ นเท่านั น น  าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
และกระเป๋าถือขึ นเคร่ือง 1 ชิ น น  าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)  



 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต  เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 
ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง 
ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ้านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป  ทางสถานทูตเป็นผู้ก้าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก้าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่
เพียงตัวกลาง และอ้านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ นดังต่อไปนี  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส้าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้า

ออกตั๋วมาแล้วจะต้องท้าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ้าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ้าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส้ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส้ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจ้าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั น ) 1.5 X 2.0 นิ ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท้างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค้าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั งนี เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค้าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้

ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส้าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด้าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท้าการ) 
* เด็กต้องท้าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ้าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้างบรษิัท

ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้



 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็นหลัก 


