
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL EUROPE 
ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วนั 5 คนื 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง : เดอืนธันวาคม 2562 - มนีาคม 2563 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

92,900.- 

❖ เดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองค า Golden Circle เส้นทางธรรมชาติมรดกโลก ซ่ึงเป็นที่ตั้งของบ่อน ้าพุร้อน ทีมี่ช่ือเสียงมากที่สุด
ของไอซ์แลนด์ 

❖ ตื่นเต้นเร้าใจกบัการ น่ังรถโฟร์วิล (ขับเคลือ่นส่ีล้อ) ไต่ขึน้เขาที่มีความสูงชันธารน ้าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul  
❖ เที่ยวชมทศันียภาพทางใต้ของไอซ์แลนด์ เต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ ทีเ่ขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell 
❖ ชมความงามของ น ้าตกเซลยาลนัส์ฟอส (SeljalandsFoss) ซ่ึงเป็นน ้าตกที่สวยงามอกีแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์   
❖ พเิศษสุด ออกตามล่าแสงเหนือโดยไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุด **ปรากฏการแสงเหนือจะ

เกดิระหว่างเดือน กนัยายน – เมษายน ของทุกปี 
❖ สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ล่องเรือชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching 

❖ พเิศษ...ทานอาหารค ่าบนอาคารพาร์ลาน Út í blainn Bar & Restaurant พร้อมชมววิที่สวยงามของกรุงเรยาวิคในยามค ่าคืน 



 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิ 
20.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4เคาท์เตอร์ S 

โดยสายการบินฟินแอร์ เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
23.05 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY144 
วนัที่2         เรคยาวคิ – Golden Circle – น า้ตกสโกก้า – วคิ 
05.20 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ จากนั้นต่อเคร่ืองสู่ นครเรค

ยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์ 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงเรคยาวคิ Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY991 
09.35 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวกิ เมอืงเรคยาวคิ Reykjavik เมอืงหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เส้นทางวงล้อทองค า Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าพุ

ร้อน ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ น าท่านชม บ่อน ้าพุร้อน Geysir ท่ีมีความสูงของน ้ าพุถึง 200 ฟุตจาก
พ้ืนดิน ท่ีพวยพุ่งสู่ทอ้งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นค าศพัท์ท่ีใชเ้รียกน ้าพุร้อนแบบน้ีทัว่โลก จากนั้นน าท่านชม 
น ้าตก Gull Foss หรือน ้ าตกทองค า (Golden Falls) ซ่ึงน ้ าตก ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไอซ์แลนด์ สายน ้ าท่ีใสสะอาดท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งบนยอดเขาไหลลงมา น าท่านเดินทางเขา้สู่
บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ (Thingvellir National Park) ทางองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก
ดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานท่ีแสดงความคิดเห็นและคดัเลือกผูน้ า
ของชาวไอซ์แลนด ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพ้ืนท่ี ท่ีไดก้ารยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ีสวยงามของไอซ์แลนดแ์ห่ง
หน่ึง จากนั้นน าท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว เม่ือปี 
ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร น าท่านชม ทะเลสาบ Pingvallavatn 
ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองวิก แวะชมความงามของ น ้าตก Skogafoss (190ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซ่ึง

เป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้ าสโกกา้  น าทุก
ท่านถ่ายรูปคู่กบั ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของไอซ์แลนด ์ภายหลงัจากการปะทุ
ในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของ
ภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนั
งดงามยิ่ง ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้นจะมีน ้ าขงัตวัอยู่ใตดิ้น เป็น
ลกัษณะท่ีหาชมไดย้ากมาก น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ อยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ Stracta Hotel พกัระดบัใกล้เคียง 
 ***ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่

ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มคีวามเป็นไปได้สูงที่จะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 
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วนัที่3       วคิ – ธารน า้แข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล – อุทยานแห่งชาตสิกาฟตาเฟล - Diamond Beach 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่บริเวณ ธารน ้าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน ้ าแข็งซ่ึงมีความหนาของน ้าแข็งมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน ้ าแข็งถึง 1 กิโลเมตร น าท่านต่ืนเตน้เร้าใจกบัการ น่ังรถโฟร์วิล 
(ขับเคลื่อนส่ีล้อ) ไต่ข้ึนเขาท่ีมีความสูงชนั และมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่าน
ไดส้ัมผสักบัการขบัรถสโนวโ์มบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารน ้าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึง
เป็นกลาเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร ***ใช้เวลาขับสโนโมบิล สอง
ช่ัวโมง ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดยีวจ่ายเพิม่ท่านล่ะ 8,000 บาท *** 

*** มชุีดกนัหนาว ถุงมอื หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 
เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่  เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เท่ียวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศ

ไอซ์แลนด ์ซ่ึงเต็มไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ีแข็งตวั แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมา
ก่อน น าท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน ้า แข็งในระยะใกลอิ้สระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจ น าท่านเดินเล่นชายหาด
น ้ าแข็ง Ice Beach หรือท่ีเรียกกนัว่า Diamond Beach ชายหาดใกลก้บัธารน ้ าแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีกอ้นธาร
น ้าแขง็ท่ีอยูใ่นทะเลมีทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยูช่ายหาด อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกัเมืองวิค 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ Stracta Hotel พกัระดบัใกล้เคียง 
 ***ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่

ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มคีวามเป็นไปได้สูงที่จะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 
วนัที่4  วคิ – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายด า – เซลลฟอส – เรคยาวคิ *** ล่าแสงเหนือ *** 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านชม Reynisdrangar ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเลก็ ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัข้ึนกลางแม่น ้ า

ตามธรรมชาติ ชมหาดทรายด า ท่ีเต็มไปดว้ยหินสีด าและเมด็ทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต ์(เกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ี
แข็งตวัอย่างรวกเร็วเม่ือเจอน ้ากบัทะเลท่ีเยน็) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ ์และในบริเวณน้ียงัเต็มไปดว้ย
บรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง นกแกว้ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ารัก 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความงามของ น ้าตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss) ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของ

ไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้ าสโกกา้ น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเซลล์ฟอสส์ 
(SelFoss) (130ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 01.30 ช.ม.) เมืองสวยริมชายฝ่ัง ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนั
สวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทบัใจกบัธรรมชาติบริสุทธ์ิ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทาง
กลบัสู่ กรุงเรยาวคิ (60ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 01.00 ช.ม.)  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  
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 พกัที่ : Reykjavik Light Hotel  ที่พกัระดบัใกล้เคียง  
 *** พิเศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็น

แสงเหนือมากที่สุดใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้
แต่มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***  

วนัที่5    เรคยาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์

ใหม่ในการชมสตัวท์างทอ้งทะเล ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธ์ุ ไม่
วา่จะเป็นพนัธ์ุ Killer Whale (Orca), Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบัความ
น่ารักของปลาโลมา Dolphin ซ่ึงจะมาว่ายน ้ าหยอกลอ้ท่านอยู่ขา้งเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความ
งดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น ***บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
กรณีที่เรือยกเลกิให้บริการอนัเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ***  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด ์(West Iceland) หน่ึงใน

สถานท่ีถ่ายภาพทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด ์ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว ่า มีน ้าตกและธารน ้าราย
รอบ เป็นภาพสญัลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนดก์ว็่าได ้ภูเขาลกูน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่วา่จะมาเท่ียวท่ีน่ี
ในช่วงไหนกมี็ความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวท่ีจะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสี
ขาว 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ : Reykjavik Light Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคียง 
วนัที่6        เรคยาวคิ – บูล ลากนู – ชมเมอืง – ช้อปป้ิง – อาหารค ่าบนอาคารพาร์ลาน 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั เปล่ียนเส้ือผา้ น าท่านเดินทางสู่ บ่อน า้ร้อนบลูลากนู (Blue Lagoon) ซ่ึงเป็นบ่อน ้า

ร้อนซ่ึงเต็มไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica), พืชทะเล (blue green algae), โคลนซิลิกา(Sillica Mud), 
ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม (Sodium), โปตัสเซียม (Potassium), แคลเซ่ียม(Calcium), ซัลเฟต (Salphate) , 
คลอรีน (Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็นตน้ นอกจากนั้นภายในบ่อน ้ าร้อนบูลลากูนยงัมี
เกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคท่ีเก่ียวกบัผิวหนงัได ้และยงัช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย 
ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสบายตวั จากการลงแช่และอาบน ้ าในบ่อน ้ าร้อนบูลลากูน *** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้
จดัเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผวิ, รองเท้าแตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลา
ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่อย่างจุใจ *** 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจ าเมืองท่ีใช้จดังานพิธีทางศาสนาท่ีส าคญัของประเทศซ่ึงมี

รูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนท่ีใดในโลก จากนั้นอิสระเลือกซ้ือหาสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก ชมย่าน
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ถนนคนเดินท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสวยๆ เรียงรายไปดว้ยสินคา้พิ้นเมืองและแบรนดต่์างๆ อิสระให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั น าท่านข้ึนลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของ
อาคารพาร์ลาน เป็นตึกสไตลโ์มเดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยู่ดา้นบนให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มท่ี
แบบ 360 องศา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารบนอาคารพาร์ลาน Út í blainn & Restaurant, Reykjavik  พร้อมชมวิวที่
สวยงามของกรุงเรยาวคิในยามค ่าคืน 

 พกัที่ : Reykjavik Light Hotel  ที่พกัระดบัใกล้เคียง 
วนัที่7        เรคยาวคิ – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 
10.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบิน AY992  
15.55 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงก ิ(เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงก ิ3 ช่ัวโมง) 
16.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิโดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141 
วนัที่8        เดนิทางถึงกรุงเทพฯ      
07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
หมายเหตุ  

❖ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั  

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้
ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์
หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการ  

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง
จ่ายเพิม่ 

02-09 ธ.ค. 2562 92,900 92,900 88,900 25,900 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 105,900 105,900 101,900 27,900 

20-27 ม.ค. 2563 95,900 95,900 91,900 26,900 

10-17 ก.พ. 2563 95,900 95,900 91,900 26,900 

17-24 ก.พ. 2563 95,900 95,900 91,900 26,900 
09-16 ม.ีค. 2563 95,900 95,900 91,900 26,900 

16-23 ม.ีค. 2563 95,900 95,900 91,900 26,900 

23-30 ม.ีค. 2563 95,900 95,900 91,900 26,900 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล

เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน  
 สายการบินฟินนแ์อร์ จ ากดักระเป๋าท่ีใชโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองไดเ้พียง 1 ช้ินเท่านั้น น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือ

ข้ึนเคร่ือง 1 ช้ิน น ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี 

ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร ต่อท่าน/ต่อวนั(14ยูโร) 



 

 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท ต่อท่าน/ต่อวนั(800บาท) 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพจิารณาหรือไม่กต็าม (ค่าบริการ 4,000.-) 
เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการยื่นวซ่ีาของท่านกต่็อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็น
ผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ  ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 



 

 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับ

สายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงนิได้      

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้ งนี้ เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ ท่ สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ
แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) 
* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง



 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 


