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ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
เรคยาวิค – บล ูลากูน – วงแหวนทองคํา – น้ําตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล  

เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดํา – ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน้ําแข็งไมร์ดาลสโจคูล  
ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลล์ฟอสส์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน 

***ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี *** 
*** ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถ่ินผู้ชํานาญ * พิเศษ...ทานอาหารคํ่าพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน ***     
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กําหนดการเดินทาง 
02-09 ธ.ค. 62//30 ธ.ค.-06 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 
 ( กรุณาสํารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

วันท่ี1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค 
20.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

เคาท์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง 
23.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เท่ียวบินท่ี AY144 
 
วันท่ี2        เรคยาวิค – Golden Circle – นํ้าตกสโกก้า – วิค 
05.20 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ัน ต่อเครื่อง

สู่นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เท่ียวบินท่ี AY991 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ 

นําท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคํา Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
บ่อน้ําพุร้อน ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของ
ไอซ์แลนด์  นํา ท่านชมบ่อนํ้า พุร้อน 
Geysir ท่ีมีความสูงของนํ้าพุถึง 200
ฟุตจากพ้ืนดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 
7-10 นาที และถือเป็นคําศัพท์ที่ใช้เรียก
น้ําพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก / จากน้ันนําท่าน
ชม นํ้าตก Gull Fossหรือน้ําตกทองคํา
(Golden Falls)ซึ่ งน้ําตก ที่มีความ
สวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไอซ์แลนด์ สายน้ําที่ใสสะอาดที่เกิดจาก
การละลายของธารน้ําแข็งบนยอดเขา
ไหลลงมา นําท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ
อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park  ทางองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004ชมจุดบริเวณที่
เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความ
คิดเห็นและคัดเลือกผู้นําของชาวไอซ์แลนด์ 
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่  ที่ได้การ
ยอม รั บ ว่ ามี ธ ร ร มชาติ ที่ ส วย ง ามขอ ง
ไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง  จากนั้นนําท่านชมรอย
แตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดิน
ถึง 14  เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี 
ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยาย
ออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร นําท่านชม
ทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

บ่าย จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของนํ้าตก Skogafoss (190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 
02.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นนํ้าตกที่สวยงามอีกแห่ง
หนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 
เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ํา สโกก้า  นําทุก
ท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค 
(Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของ
ไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปี
ค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่
สําคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูป
ความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขา
ปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้ งปีอีกด้วย
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับ
แล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ําขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก / นําคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ท่าน
ได้ช่ืนชมกับธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ อย่างเต็มที่ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Stracta Hotel พักระดบัใกลเ้คียง 
 ***ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อยา่งเต็มท่ี การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 
 
วันท่ี3      วิค – ธารนํ้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล 
 อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล - Diamond Beach 
เช้า บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นํา ท่านเ ดินทางสู่ บริ วณธา ร นํ้าแข็ ง 

Myrdalsjokull Glacier ธารน้ําแข็งซึ่งมี
ความหนาของน้ําแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของ
น้ําแข็งถึง 1 กิโลเมตร นําท่านตื่นเต้นเร้าใจ
กับการน่ังรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่
ข้ึนเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่า
ระดับน้ําทะเลถึง  

 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัส
กับการขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ําแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็น
กลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ 
โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** 
ใช้เวลาขับสโนโมบิล สองช่ัวโมง ขับคันล่ะ
สองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่ม
ท่านล่ะ 8,000 บาท *** 

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย 
และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุก

ท่าน *** 
เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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สกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของ
แนวภูเขาไฟ และช้ันหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นําท่านชมและถ่ายรูปภูเขานํ้า 
แข็งในระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ นําท่านเดินเล่นชายหาดนํ้าแข็ง Ice Beach หรือท่ี
เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ําแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ําแข็งที่อยู่ใน
ทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร
นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเมืองวิค 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Stracta Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
 *** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มท่ี การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาด เดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว    
 
วันท่ี4  วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดํา 
 เซลลฟอส – เรคยาวิค  *** ล่าแสงเหนือ *** 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวข้ึนกลาง

แม่น้ําตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดํา ที่
เต็มไปด้วยหินสีดําและเม็ดทราย รวมทั้ง
แนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่
แข็งตัวอย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้ํากับทะเลที่
เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ 
และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานก
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล 
หรือ พัฟฟิ่น (Puffin) นกทะเลท้องถ่ินที่
น่ารัก 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชมความงามของนํ้าตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss)  ซึ่งเป็นนํ้าตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ

ไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร 
ซึ่งไหลมาจากแม่น้ําสโกก้า นําท่านออก
เดินทางต่อสู่เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss 
(130ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 01.30 ช.ม.) 
เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้
สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจ
กับธรรมชาติบริสุทธ์ิ ได้เวลาสมควรนําท่าน
เดินทางกลับสู่กรุงเรยาวิค(60ก.ม.ใช้เวลา
ประมาณ 01.00 ช.ม.)  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :        Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง  
 *** พิเศษสุด นําท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชํานาญจะนําท่านไปยังจุดท่ีมี

โอกาสเห็นแสงเหนือมากท่ีสุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***  

 

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


HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

วันท่ี5    เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬReykjavik Whale Watchingซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์

ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะ
ได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวม
ไปถึงปลาวาฬนานาพันธ์ุ ไม่ว่าจะเป็นพันธ์ุ
Killer Whale(Orca),Minke Whale 
Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมี
โอกาสได้พบกับความน่ารักของปลาโลมา 
Dolphin ซึ่งจะมาว่ายน้ําหยอกล้อท่านอยู่
ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารัก
และความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะใน
ดินแดนแถบนี้เท่านั้น *** บนเรือมีชุดกัน
หนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีท่ี
เรือยกเลิกให้บริการอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย ***  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ท่ านออกเดินทางสู่  ภู เขา คีร์ กจู เฟล 

(Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของ
ไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่
ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของ
ไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยควํ่า มี
น้ํ าตกและธาร น้ํ า ร าย รอบ  เ ป็ นภาพ
สัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ 
ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่
ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะ
มองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วย
หิมะสีขาว 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Reykjavik Light Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
วันท่ี6       เรคยาวิค – บูล ลากูน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – อาหารคํ่าบนอาคารพาร์ลาน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันนําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก เปลี่ยน

เสื้อผ้า นําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้าร้อน บลูลา
กูน Blue Lagoon  ซึ่งเป็นบ่อน้ําร้อนซึ่งเต็ม
ไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica) 
, พืชทะเล (blue green algae) ,โคลนซิลิ
กา(Sillica Mud) , ฟลูออรีน (Fluoringe) 
, โซเดียม (Sodium) , โปตัสเซียม 
(Potassium) ,  แคลเซี่ยม(Calcium), 
ซัล เฟต (Salphate) , คลอรี น 
(Chlorine),คาร์บอนไดออกไซด์(Carbon 
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Dioxide) เป็นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ําร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษา
โรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัว  จากการ
ลงแช่และอาบน้ําในบ่อน้ําร้อนบูลลากูน*** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการ
ไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้าแตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่
อย่างจุใจ *** 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเข้าชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจําเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สําคัญของประเทศซึ่งมี

รูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมอืนที่
ใดในโลก จากน้ันอิสระเลือกซื้อหา
สินค้าท้องถิ่นเป็นของท่ีระลึก ชมย่าน
ถนนคนเดินที่สองข้างทางเต็มไปด้วย
อาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพิ้
นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่าน
ถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าช่ือดัง 
นําท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของอาคาร
พาร์ลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ท่ีมี
ภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิว
ทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มท่ีแบบ 360 องศา 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารบนอาคาร พาร์ลาน Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik  
พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของกรุงเรยาวิคในยามคํ่าคืน 

พักที่ :      Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี7       เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 
10.25 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992  
15.55  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาท่ีไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง) 
16.50  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เท่ียวบินท่ี AY141 
 
วันท่ี8       กรุงเทพฯ      
07.25  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ

ล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ี
การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 
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กําหนดการเดินทาง 
02-09 ธ.ค. 62//30 ธ.ค.-06 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 
 ( กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

อัตราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
       ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

 
02-09 ธ.ค. 2562 99,900 99,900 95,900 25,900 
ม.ค.-มี.ค. 2563 102,900 102,900 98,900 26,900 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 112,900 112,900 108,900 27,900 
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ

ประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซ้ือประกัน

เพิ่ม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ & ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร ต่อท่าน/ต่อวัน(14ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท ต่อท่าน/ต่อวัน(800บาท) 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 4,000.-) 
***สายการบินฟินนแ์อร์ จํากัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ช้ินเท่านั้น น้ําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ช้ิน น้ําหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)  
เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า  และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
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 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 15 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันก าร
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กําหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตั๋วตามจริงเท่าน้ัน 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการ

บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายส ี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือน
ที่จะเดินทาง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงิน
อื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อใหห้ลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม 
Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลข
บัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท

ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 


