
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

เรคยาวิค – บลูลากนู – วงแหวนทองค า – น า้ตกสโกก้า – วคิ – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล  
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า – สกาฟตาเฟล - ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน า้แข็งไมร์ดาลสโจคูล  
ภูเขาคร์ีกจูเฟล - เซลล์ฟอสส์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวคิ – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน 

***ปรากฏการแสงเหนือจะเกดิระหว่างเดอืน กนัยายน – เมษายน ของทุกปี *** 
*** ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ช านาญ * พเิศษ...ทานอาหารค า่พร้อมชมววิบนอาคารพาร์ลาน ***     

ก าหนดการเดินทาง 
26 พ.ย.-03 ธ.ค.61 // 03-10 ธ.ค.61 // 28 ม.ค.-04 ก.พ.62 // 20-27 ก.พ.62 // 04-11 มี.ค.62  
 ( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 
 

 



 

 

วนัที1่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– เฮลซงิก ิ– เรคยาวคิ 

20.00 น.  สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ

ช ัน้ 4 

เคาทเ์ตอร ์S สายการบนิฟินแอร ์เจา้หนา้ทีค่อยดแูลเช็คสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

23.05 น. เหริฟ้าสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินแอร ์Finnair  เทีย่วบนิที ่AY144 

 

วนัที2่        เรคยาวคิ – Golden Circle – น า้ตกสโกกา้ – วคิ 

05.20 น. เดนิทางถงึ กรงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้จากน ัน้ 

ตอ่เครือ่งสูน่ครเรคยาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์

07.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเรคยาวคิ Reykjavik โดยสายการบนิฟินแอร ์Finnair  เทีย่วบนิที ่AY991 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคฟลาวกิ เมอืงเรคยาวคิ Reykjavik เมอืงหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์

น าทา่นออกเดนิทางสูเ่สน้ทางวงลอ้ทองค า Golden Circle เสน้ทางธรรมชาต ิมรดกโลก ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของบ่อน ้าพุรอ้น ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไอซแ์ลนด ์น าทา่นชมบอ่น า้พุรอ้น Geysir ทีม่คีวาม

สงูของน า้พถุงึ 200ฟตุจากพืน้ดนิ ทีพ่วยพุ่งสูท่อ้งฟ้าทกุๆ 7-10 นาท ีและถอืเป็นค าศัพทท์ีใ่ชเ้รียก

น ้าพุรอ้นแบบนี้ทั่วโลก / จากน ัน้น าทา่นชม 

น า้ตก Gull Fossหรือน ้าตกทองค า(Golden 

Falls)ซึง่น ้ าตก ที่มีความสวยงามที่สุด และ

ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน ้าที่ใส

สะอาดทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็งบน

ยอดเขาไหลลงมา น าท่านเดนิทางเข้าสู่

บ ร ิ เ ว ณ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติธ ิ ง เ ล ลี ร ์

Thingvellir National Park  ทางองคก์าร

ยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกดา้น

วัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004ชมจุดบรเิวณที่เคย

เป็นเป็นรัฐสภา หรอืสถานทีแ่สดงความคดิเห็น

และคดัเลอืกผูน้ าของชาวไอซแ์ลนด ์มาตัง้แต่

ปี ค.ศ.930 และเป็นพืน้ที ่ทีไ่ดก้ารยอมรับว่ามี

ธรรมชาตทิี่สวยงามของไอซ์แลนดแ์ห่งหนึ่ง  

จากนัน้น าทา่นชมรอยแตกรา้วของของโลก ที่

มีความลกึลงสูใ่ตด้นิถงึ 14  เมตร ทีเ่กดิจาก

แผ่นดนิไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปี

รอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึง ปีละ 1 

เ ซ น ติ เ ม ต ร  น า ท่ า น ช ม ท ะ เ ล ส า บ 

Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาตทิีม่ีขนาด

ใหญ่ทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ชมเครดิ Kerid ปาก

ปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึง่ดับแลว้ ใน

บรเิวณนัน้จะมนี ้าขงัตวัอยู่ใตด้นิ เป็นลักษณะที่

หาชมไดย้ากมาก  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากน ัน้น าทา่นออกเดนิทางสู่เมอืงวกิ แวะ

ชมความงามของน ้าตก Skogafoss(190

ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซึง่เป็น

น ้าตกทีส่วยงามอีกแห่งหนึง่ของไอซแ์ลนด ์ มี

ความสูงประมาณ 62 เมตร ซึง่ไหลมาจาก

แม่น ้า สโกกา้  น าทกุทา่นถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟ

เอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอัน

โด่งดังของไอซแ์ลนด ์ภายหลังจากการปะทุ



 

 

ในชว่งปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที ่ท่องเทีย่วที่ส าคัญทีม่ีนักท่องเทีย่วแวะเวียนมาถ่ายรูปความ

สวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม ไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปีอีกดว้ยระหว่างทางท่านจะได ้

สมัผัสกับธรรมชาตอิันงดงามยิง่ / น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับธรรมชาตอิันบรสิทุธิ ์

อย่างเต็มที ่

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 

พักที ่:      Stracta Hotel พักระดบัใกลเ้คยีง                    

*** ทา่นสามารถเดนิเลน่ชมความงามของธรรมชาตไิดอ้ยา่งเต็มที ่การเกดิแสงเหนอืเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถคาดเดาได ้แตม่คีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะเกดิใหเ้ห็นในเวลากลางคนืชว่งฤดหูนาว *** 

 

วนัที3่       วคิ – ธารน า้แข็งไมดาล โจคลู – ขบัรถสโมโมบลิ - อทุยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล  

เชา้  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางสูบ่รวิณธารน า้แข็ง 

Myrdalsjokull Glacier ธารน ้าแข็ง

ซึง่มีความหนาของน ้าแข็งมากที่สุด

แห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บางจุดมี

ความหนาของน ้าแข็งถงึ 1 กโิลเมตร 

น าท่านตื่นเต้นเร ้าใจกบัการน ั่ง

รถโฟรว์ลิ (ขบัเคลือ่นสีล่อ้) ไต่ข ึน้

เขาทีม่ีความสงูชนั และมีความสงูกว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 1,000 เมตร จากนั้น

มีเวลาใหท้่านไดส้มัผัสกับการขับรถส

โนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณ

ธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร ์

Myrdaljokul ซ ึง่เป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่

ทีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนด ์โดยมเีนื้อทีถ่งึ 8,300 ตารางกโิลเมตร *** ใชเ้วลาขบัสโนโมบลิ สองชัว่โมง 

ขบัคนัละ่สองทา่น หากตอ้งการขบัคนเดยีวจ่ายเพิม่ทา่นละ่ 8,000 บาท *** 

*** มชีุดกนัหนาว ถงุมอื หมวกนริภยั และรองเทา้ลยุหมิะเตรยีมไวบ้รกิารทกุทา่น *** 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านออกเด ินทางสู่เขตอุทยาน

แห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell 

เที่ยวชมทัศนียภาพทางใตข้องประเทศ

ไอซ์แลนด์ ซ ึง่เต็มไปดว้ยความแปลก

ของแนวภูเขาไฟ และชั ้นหินลาวาที่

แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมา

ก่อน ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่

โรงแรมทีพ่ักเมอืงวคิ 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

 

พักที ่:      Stracta Hotel ทีพ่ักระดบัใกลเ้คยีง 

*** ทา่นสามารถเดนิเลน่ชมความงามของธรรมชาตไิดอ้ยา่งเต็มที ่การเกดิแสงเหนอืเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถคาดเดาได ้แตม่คีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะเกดิใหเ้ห็นในเวลากลางคนืชว่งฤดหูนาว ***     

 

   

                           

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


 

 

วนัที4่        วคิ – เรนสิแดรงเกอร ์– หาดทรายด า – ภเูขาไฟเอยาฟจาลลายุค  

 เซลลฟอส – เรคยาวคิ  *** ลา่แสงเหนอื *** 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นชม Reynisdrangar ซึง่เป็นลกัษณะของภเูขาเล็ก ๆ ที ่เกดิจากลาวาของภเูขาไฟ และก่อตัว

ข ึน้กลางแม่น ้ าตามธรรมชาติ ชม

หาดทรายด า ที่เต็มไปดว้ยหนิสดี า

และเม็ดทราย รวมทั ้งแนวหินบะ

ซอลต์ (เก ิดจากลาวาภูเขาไฟที่

แข็งตัวอย่างรวกเร็วเมื่อเจอน ้ากับ

ทะเลที่เ ย็น) รูปทรงเหมือนแท่ง

ออรแ์กนในโบสถ ์และในบรเิวณนี้ยัง

เ ต็ ม ไ ป ด ้ว ย บ ร ร ด า น ก ต่ า ง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแกว้ทะเล 

หรื อ  พัฟ ฟ่ิน  (Puffin) นกทะ เล

ทอ้งถิน่ที่น่ารัก น าท่านชมความ

งามของน า้ตกเซลยาลนัสฟ์อส 

(SeljalandsFoss)  ซึง่เป็นน ้าตก

ทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ของไอซแ์ลนด ์ มคีวามสงูประมาณ 62 เมตร ซึง่ไหลมาจากแม่น ้าสโกกา้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบั ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของ

ไอซ์แลนด ์ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่มี

นักทอ่งเทีย่วแวะเวยีนมาถา่ยรูปความสวยงามของภเูขาไฟแห่งนี้ ทีย่อดเขาปกคลมุ ไปดว้ย  หมิะตลอด

ทัง้ปีอีกดว้ยระหว่างทางท่านจะได ้

สมัผัสกบัธรรมชาตอิันงดงามยิง่ น า

ทา่นออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเซลล์

ฟอสส ์SelFoss (130ก.ม.ใชเ้วลา

ประมาณ 01.30 ช.ม.) เมืองสวยรมิ

ชายฝ่ัง ระหว่างทางท่านจะได ้

สัมผัสกับธรรมชาตอิันสวยงาม มี

เวลาใหท้่านเดนิเล่นชมเมืองเก็บ

ความประทบัใจกบัธรรมชาตบิรสิทุธิ ์

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลับ

สู่ก รุ ง เ รยาวิค (60ก .ม .ใช เ้วลา

ประมาณ 01.00 ช.ม.)    

ค า่ บ ร ิ ก า ร อ า ห า ร มื้ อ ค ่ า  ณ 

ภตัตาคาร  

พักที ่:        Reykjavik Light Hotel  ทีพ่ักระดบัใกลเ้คยีง     

*** พเิศษสดุ น าทา่นออกตามลา่แสงเหนอืโดยรถโคช้ (มฮีทีเตอร)์ ไกดผ์ูช้ านาญจะน าทา่นไปยงัจุดทีม่ ี

โอกาสเห็นแสงเหนอืมากทีสุ่ดใชเ้วลา ประมาณ 3 ช ัว่โมง (การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีไ่ม่

สามารถคาดเดาได ้แตม่คีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะเกดิใหเ้ห็นในเวลากลางคนืชว่งฤดหูนาว) ***  

 

 

 

 

 
 

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


 

 

วนัที5่        เรคยาวคิ – ชมปลาวาฬ – ภเูขาครีก์จเูฟล  

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื ลอ่งชมปลาวาฬReykjavikWhale Watching ซ ึง่ท่านจะไดส้มัผัสกับ

ประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางทอ้ง

ทะเล ซึ่งท่านจะไดพ้บกับนกทะเลชนิด

ต่างๆ มากมาย รวมไปถงึปลาวาฬนานา

พั น ธุ์  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น พั น ธุ์ Killer 

Whale(Orca),Minke Whale Humpback 

Whale นอกจากนัน้ ท่านจะมีโอกาสไดพ้บ

กับความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซึง่

จะมาว่ายน ้าหยอกลอ้ท่านอยู่ขา้งเรืออย่าง

มากมาย ถือเป็นความน่ารักและความ

งดงามทางธรรมชาตซิ ึง่มีเฉพาะในดนิแดน

แถบนี้เทา่นัน้  

*** บนเรือมีชุดกนัหนาวบรกิาร บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในกรณีที่เร ือยกเลกิใหบ้รกิารอนั

เนือ่งมาจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย ***  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ทา่นออกเดนิทางสู ่ภูเขาครีก์จูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวันตกของไอซแ์ลนด ์(West 

Iceland) หนึง่ในสถานทีถ่า่ยภาพทวิทัศน์

ที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดของไอซ์แลนด ์ใน

มุมมองยอดเขารูปกรวยคว ่า มีน ้าตกและ

ธารน ้ารายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของ

ประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได ้ภูเขาลูกนี้มี

ความสงูประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมา

เทีย่วทีน่ี่ในชว่งไหนก็มคีวามงดงามตลอด

ทั ้ง ปี  โดยเฉพา ะ ในหน ้าหนาวที่ จ ะ

มองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ย

หมิะสขีาว 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 

พักที ่:      Reykjavik Light Hotel ทีพ่ักระดบัใกลเ้คยีง                       

วนัที6่       เรคยาวคิ – บลู ลากนู – ชมเมอืง – อาหารค า่บนอาคารพารล์าน - ชอ้ปป้ิง 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั เปลีย่นเสือ้ผา้ น า

ทา่นเดนิทางสู่ บ่อน า้รอ้น บลูลากูน Blue Lagoon  

ซึง่เป็นบ่อน ้ารอ้นซึง่เต็มไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาท ิซลิ ิ

กา (Sillica) , พชืทะเล (blue green algae) ,โคลน

ซลิกิา(Sillica Mud) , ฟลูออรนี (Fluoringe) , 

โซเดยีม (Sodium) , โปตสัเซยีม (Potassium) ,  

แคลเซี่ยม(Calcium), ซลัเฟต (Salphate) , 

คลอรนี (Chlorine),คารบ์อนไดออกไซด (์Carbon 

Dioxide) เป็นตน้ นอกจากนัน้ภายในบ่อน ้ารอ้นบูลลากนู

ยังมเีกลอืแร่ซ ึง่จะชว่ยใหท้่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่

เกี่ยวกับผวิหนังได ้และยังช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่งอีก

ดว้ย ท่านจะไดส้ัมผัสกับความสบายตัว  จากการลงแช่

และอาบน ้าในบ่อน ้ารอ้นบูลลากนู 
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*** พเิศษ ทางบลูลากูน ไดจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์ในการเขา้ใชบ้รกิารไวใ้หเ้รยีบรอยแลว้ อาท ิ

ครมีทาผวิ, รองเทา้แตะ และผา้ขนหน ูใหท้างมเีวลาผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรอ่ยา่งจใุจ *** 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นขึน้ลฟิตส์ูช่ ัน้บนสดุของตกึพาลาน เป็นตกึสไตลโ์มเดริน์ ทีม่ีภัตตาคารอยู่ดา้นบนใหท้่านชม

วิวทวิทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่าง

เต็มที่แบบ 360 องศา น าท่านเขา้

ชมโบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา โบสถ์

ปร ะจ า เมืองที่ ใช จ้ัดงานพิธีทาง

ศาสนาที่ส าคัญของประเทศซึ่งมี

รู ปทร งสถา ปัตยกรรมแปลกไม่

เหมือนที่ใดในโลก จากน ัน้อสิระ

เลอืกซือ้หาสนิคา้ทอ้งถิน่เป็นของ

ทีร่ะลกึ ชมย่านถนนคนเดนิที่สอง

ขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสวยๆ เรยีง

รายไปดว้ยสนิคา้พิน้เมอืงและแบรนด์

ตา่งๆ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

ตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน 

หรือหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง น าทา่นขึน้ลฟิตส์ู่ช ัน้บนสุดของตกึพาลาน เป็นตกึสไตลโ์มเดริ์น ที่มี

ภตัตาคารอยู่ดา้นบนใหท้า่นชมววิทวิทศันข์องกรุงเรคยาวคิอย่างเต็มทีแ่บบ 360 องศา 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik 

พักที ่:      Reykjavik Light Hotel  ทีพ่ักระดบัใกลเ้คยีง                   

วนัที7่       เรคยาวคิ – เฮลซงิก ิ– กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นสูส่นามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรงุเรคยาวกิ 

10.25 ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยเทีย่วบนิ AY992  

15.55  เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(เวลาทีไ่อซแ์ลนด ์ชา้กวา่ เฮลซงิก ิ3 ช ัว่โมง) 

16.50  เหริฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ สวุรรณภมู ิโดยสายการบนิฟินแอร ์Finn Air เทีย่วบนิที ่AY141 

วนัที8่       กรงุเทพฯ      

07.25  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ/ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ

,การล่าชา้อนัเนือ่งมาจากสายการบนิ และสถานการณ์ในตา่งประเทศทีท่างคณะเดนิทางใน

ขณะน ัน้ เพือ่ความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย เวลิด ์คอนเน็คช ัน่ส ์ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้

ทวัรผ์ูน้ าทวัร ์มอี านาจตดัสนิใจ ณ ขณะน ัน้ท ัง้นีก้ารตดัสนิใจ  จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมู่

คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ออกเดนิทางชว่ง 

 

       ผูใ้หญพ่กั 

  หอ้งละ 2 ทา่น 

    เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี 

    พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

( มเีตยีงเสรมิ ) 

พกัทา่นเดยีว / หอ้ง 

จา่ยเพิม่ 

 

26พ.ย.- 03 ธ.ค. 2561 109,900 109,900 105,900 26,900 

03-10 ธ.ค. 2561 109,900 109,900 105,900 26,900 

28ม.ค.- 04 ก.พ. 2562 109,900 109,900 105,900 26,900 

20-27 ก.พ. 2562 109,900 109,900 105,900 26,900 

04-11 ม.ีค. 2562 109,900 109,900 105,900 26,900 

ตอ้งการเดนิทางโดยช ัน้ธุรกจิ Business Class กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซงิก ิ– เรคยาวคิ - เฮลซงิก ิ-กรุงเทพฯ  

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้

คนขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พักตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสม

เป็นหลกั  

 คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ยุโรปหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ ทางสถานทตูไม่คนืใหท้า่นไม่ว่าทา่นจะ

ผ่านการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม  

 คา่อาหารทีร่ะบุในรายการ ใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ  

 คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้ และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1 ทา่น  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ช ึน้อยู่กบัเงือ่นไขกรมธรรม)์ ในกรณีทา่นอายุเกนิ 

75 ปี ทา่นตอ้งซือ้ประกนัเพิม่ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ  

 คา่ผกผันของภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหัน 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจ้ัดใหแ้กท่า่นเนื่องจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรบัทกุทา่น) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามวฒันธรรมการบรกิารแบบสากลโลก ทา่นละ 100 บาทตอ่วนั  

***สายการบนิฟินนแ์อร ์จ ากดักระเป๋าทีใ่ชโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งไดเ้พยีง 1 ชิน้เทา่น ัน้ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 

กโิลกรมั  

และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ชิน้ น า้หนกัไมเ่กนิ 8 กโิลกรมั (ขนาดไมเ่กนิ 45 x 25 เซนตเิมตร)  

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรุณาช าระก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 14 วัน มฉิะนัน้จะถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สดุวสิยั จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รับผดิชอบของ

หัวหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 ทางบรษิทัจะท าการยืน่วซีา่ของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ ัง่ครบ 15 ทา่น และไดร้บัควิการตอบ

รบัจากทางสถานทูต เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาท ิตั๋วเครี่องบนิ , 

หอ้งพักทีค่อนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะ

สามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุป๊ในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่

ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  



 

 

 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัรเ์ป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่ีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น

ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททวัรเ์ป็นแตเ่พียงตัวกลาง และอ านวย

ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

จรงิทีเ่กดิข ึน้ดงัตอ่ไปนี ้

-  ค่าธรรมเนยีมการยืน่วซี่าและค่าด าเนนิการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้่าจะผ่าน

หรอืไม่ผ่านการพจิารณา 

-  คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซ ึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวีซ่า 

หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่า่น

ตอ้งถกูหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไม่ออก

ตัว๋ทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจ าตัว๋ตามจรงิเทา่นัน้ 

-  คา่หอ้งพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่า

มัดจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 

100% ในทนัท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ 

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ย

ท ัง้หมด 100% 

 ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม  ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้

ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ   

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งกา

รนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ   หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนใน

ประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย ของมัดจ าทัง้หมด    

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  35 วันขึน้ไป  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  25 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น) 

 หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์ว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รปู ขึน้อยู่กบัประเทศทีจ่ะ

เดนิทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง อายุยอ้นหลงั

ไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการ

ออกจดหมายรบัรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

*ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทา่นละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชอีอมทพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอี ืน่ๆนอกจากออมทรพัย์

และเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณ์ทส่ดุ)  

* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช ้

ชือ่แตล่ะสถานทตูพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

กรุณาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบัญชเีลม่เดยีวกบัส าเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ (ใชเ้วลาด าเนนิการขอ

ประมาณ 3-5 วันท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรบัรองบัญชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 



 

 

 กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไม่ได ้

เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดยทีว่่า

การอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาสตูบิตัร 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด 

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 

  การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตู

ขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการ

ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิและจะคนืใหท้า่น

หลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านงึถงึ

ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 


