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รหัสโปรแกรม : 23527 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ออกเดินทาง ระหว่าง มกราคม – มีนาคม 2566
เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคา – น้ าตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิ ล
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดา – ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน้ าแข็งไมร์ดาลสโจคูล
ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลล์ฟอสส์ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน – ล่องเรื อชมปลาวาฬ
*** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี ***
*** ล่าแสงเหนือโดยไกด์ทอ้ งถิ่นผูช้ านาญ * พิเศษ...ทานอาหารค่าพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน ***

ท่ านที่ต้องการบินด้วยที่นั่งชั่นธุรกิจกรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย

2

วันแรกของการเดินทาง(1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค

05.00 น. สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4
เคาน์ เตอร์ S สายการบินฟิ นน์ แอร์ เจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง
08.15 น. เหิรฟ้ าสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ (Finn Air) เที่ยวบินที่ AY 142
15.30 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้ อยแล้ว
เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้ อยแล้วจากนั้น นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่
“กรุ งเฮลซิงกิ” (HELSINKI) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม
“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ “Stockmann Department Store”
ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้า ได้ตามอัธยาศัย หรื อ อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่านเดินทางสู่ที่พกั

พักที่: SCANDIC HOTEL HELSINKI AIRPORT / พักระดับใกล้เคียง

วันที่สองของการเดินทาง(2)

เรคยาวิค – วงแหวนทองคา – น้าตกสโกก้า – วิค

07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) โดยสายการบินฟิ นน์ แอร์ (Finnair) เที่ยวบินที่ AY 991
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์ แลนด์ นาท่านออก
เดินทางสู่ เส้ นทางวงล้ อทองคา Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของบ่อน้ าพุร้อน ที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นาท่ านชมบ่ อน้าพุร้อน
Geysir ที่มีความสู งของน้าพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวย
พุ่งสู่ทอ้ งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็ นคาศัพท์ที่ใช้เรี ยก
น้ าพุร้อนแบบนี้ทวั่ โลก / จากนั้นนาท่านชม น้าตก Gull
Fossหรื อน้ าตกทองคา(Golden Falls)ซึ่งน้ าตก ที่มีความ
สวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ าที่
ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ าแข็งบนยอดเขา
ไหลลงมา นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ บริเวณอุทยานแห่ งชาติธิง
เลลีร์ Thingvellir National Park ทางองค์การยูเนสโก
ได้ข้ นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริ เวณที่เคยเป็ นเป็ นรัฐสภา หรื อสถานที่
แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็ นพื้นที่
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง จากนั้นนาท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก
ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14 เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปี รอยแตกนี้ก็จะขยาย
ออกไปอีกถึงปี ละ 1 เซนติเมตร นาท่านชมทะเลสาบ
Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ไอซ์แลนด์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองวิก แวะชมความงามของ
น้าตก Skogafoss (190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซึ่ง
เป็ นน้ าตกที่สวยงามอีกแห่ งหนึ่ งของไอซ์แลนด์ มีความสู ง
ประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ า สโกก้า นาทุกท่าน
ถ่ายรู ปคู่กบั ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการ
ปะทุ ใ นช่ วงปี ค.ศ. 2010 ปั จจุ บ ันเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ย วที่ ส าคัญที่ มีนัก ท่องเที่ ยวแวะเวียนมาถ่ายรู ปความ
สวยงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิ มะตลอดทั้งปี อีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติอนั งดงามยิง่ ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริ เวณนั้นจะมีน้ าขังตัว
อยู่ใ ต้ดิน เป็ นลัก ษณะที่ หาชมได้ย ากมาก / นาคณะเดิ นทางเข้าสู่ ที่ พ กั ให้ท่านได้ชื่ นชมกับธรรมชาติ อัน
บริ สุทธิ์ อย่างเต็มที่
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พกั

พักที่: HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคียง
*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่ มีความเป็ นไปได้ สูงที่จะเกิดให้ เห็นในเวลากลางคืนช่ วงฤดูหนาว ***

วันที่สามของการเดินทาง(3)
เช้ า

วิค – ธารน้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล
อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาเฟล – Diamond Beach – วิค

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่บริ วณธารน้ าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน้ าแข็งซึ่งมีความหนาของน้ าแข็งมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ าแข็งถึง 1 กิโลเมตร นาท่ านตื่นเต้ นเร้ าใจกับการ
นั่งรถโฟร์ วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ข้ นึ เขาที่มี
ความสู งชัน และมีความสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง
1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับ
การขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริ เวณ
ธารน้ าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul
ซึ่งเป็ นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้ อที่ถึง 8,300 ตาราง
กิโลเมตร
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*** การขับสโนโมบิล ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ***

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้ าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่ าน ***
เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศ
ไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนว
ภูเขาไฟ และชั้นหิ นลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่าน
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน นาท่านชมและ

ถ่ายรู ปภูเขาน้ า แข็งในระยะใกล้อิสระให้ท่าน
เก็บภาพความประทับใจ นาท่านเดินเล่น
ชายหาดน้ าแข็ง Ice Beach หรื อที่เรี ยกกันว่า
Diamond Beach ชายหาดใกล้กบั ธารน้ าแข็งโจ

ค่า

กุลซาร์ลอน โดยจะมีกอ้ นธารน้ าแข็งที่อยูใ่ นทะเลมีท้ งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยูช่ ายหาด อิสระ
ให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั เมืองวิค
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พกั

พักที่: HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง(4)
วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดา
น้าตกเซลยาลันส์ ฟอส – เรคยาวิค – ล่าแสงเหนือ
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็ นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลาง
แม่น้ าตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดา ที่เต็มไปด้วยหิ นสี ดาและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหิ นบะซอลต์ (เกิดจาก
ลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวกเร็ วเมื่อเจอน้ ากับ
ทะเลที่เย็น) รู ปทรงเหมือนแท่งออร์แกนใน
โบสถ์ และในบริ เวณนี้ยงั เต็มไปด้วยบรรดานก
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นกแก้วทะเล หรื อ
พัฟฟิ่ น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก นาท่าน
ชมความงามของน้าตกเซลยาลันส์ ฟอส
(SeljalandsFoss) ซึ่งเป็ นน้ าตกที่สวยงามอีก
แห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ าสโกก้า นาท่ านออกเดินทางต่ อสู่
เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss (130 กม.) เมืองสวยริ มชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอนั สวยงาม
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริ สุทธิ์ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่
กรุ งเรยาวิค(60ก.ม.)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นนาท่านชม กรุ งเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ น

ค่า

เมืองหลวงที่อยูเ่ หนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริ สุทธิ์ที่สุดในโลก นาท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริ ม
ชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik
เป็ นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็ น
เมืองหลวงที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ขั้วโลกเหนื อมากที่สุดโดย
ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล มากนักทาเล
ที่ต้ งั อยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ ซึ่ง
Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็ นผูอ้ พยพคนแรก
ที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870
เมื่อเรคยาวิกกลายเป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็ นเมืองหลวง
ปัจจุบนั เขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน นาท่านชมโบสถ์ฮลั ล์กรี มสคิร์คยา โบสถ์ประจาเมืองที่ใช้
จัดงานพิธีทางศาสนาที่สาคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พกั ระดับใกล้เคียง
*** พิเศษสุ ด นาท่ านออกตามล่ าแสงเหนือโดยรถโค้ ช (มีฮีทเตอร์ ) ไกด์ ผ้ ชู านาญจะนาท่ านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสง
เหนือมากที่สุดใช้ เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความ
เป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)
เช้ า

เรคยาวิค – ล่องเรื อชมปลาวาฬ – ชมเมือง – แช่ น้าแร่ บูล ลากูน

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อ ล่องชมปลาวาฬ Reykjavik
Whale Watching ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์
ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่ งท่านจะได้พบกับนก
ทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่
ว่าจะเป็ นพันธุ์ Killer Whale (Orca), Minke Whale
Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบกับ
ความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะมาว่ายน้ าหยอก
ล้อท่านอยูข่ า้ งเรื ออย่างมากมาย ถือเป็ นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซ่ ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้
เท่านั้น
*** บนเรื อมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรื อยกเลิกให้ บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่ เอื้ออานวย ***
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เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาท่านเก็บภาพประภาคารกรอตต้า
(Lighthouse) ที่ต้งั อยูร่ ิ มชายฝั่งเป็ นจุดชมวิวท้องทะเล
ที่สวยงามของกรุ งเรคยาวิค นาท่านชมตึกอาคารรัฐสภา
รู ปทรงทันสมัยและนาท่านเก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้
ประชุมผูน้ าระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับ
ประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น นาท่านเดิน
เล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า
(Harpa Concert Hall) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม จากนั้นนาท่านเก็บภาพซัน โวยา
เจอร์(Sun Voyager) สัญลักษณ์ของเสรี ภาพ เป็ นแลนด์มาร์กที่สาคัญของกรุ งเรคยาวิคจากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ บ่อน้ าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon ซึ่งเป็ นบ่อน้ าร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ ธาตุมากมาย อาทิ ซิลกิ า
(Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิลกิ า(Sillica mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม(Sodium),
โปตัสเซียม (Potassium), แคลเซี่ยม(Calcium), ซัลเฟต(Salphate), คลอรีน Chlorine), คาร์ บอนไดออกไซด์
(Carbon Dioxide) เป็ นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ าร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ ซ่ ึงจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย
และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ อีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับ
ความสบายตัว จากการลงแช่และอาบน้ าในบ่อน้ า
ร้อนบูล ลากูน

*** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การเข้ าใช้ บริ การไว้ ให้ เรี ยบรอยแล้ ว อาทิ ครี ม
ทาผิว, รองเท้ าแตะ และผ้ าขนหนู ให้ ทางมีเวลา
ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ อย่างจุใจ ***
ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง(6)
เรคยาวิค – เขาเคิร์กจูเฟล – ชมวิวบนอาคารพาร์ ลาน
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
ท่ านออกเดินทางสู่ ภูเขาเคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็ นภูเขาทางฝั่ง
ตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพ
ทิวทัศน์ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขา
รู ปกรวยคว่า มีน้ าตกและธารน้ ารายรอบ เป็ นภาพสัญลักษณ์ของ
ประเทศไอซ์ แลนด์ก็ ว่า ได้ ภู เขาลู ก นี้ มี ค วามสู ง ประมาณ 463
เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา
Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสี ขาว
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เที่ยง

บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นเดิ นทางกลับ สู่ กรุ งเรคยาวิ ค จากนั้นอิสระเลื อกซื้ อหาสิ น ค้ า
ท้ องถิ่นเป็ นของที่ระลึก ชมย่านถนนคนเดินที่สองข้างทางเต็มไปด้วย
อาคารสวยๆ เรี ยงรายไปด้วยสิ นค้าพิ้นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้
ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อสิ นค้ า ตามอั ธ ยาศั ย ในย่ า นถนนคนเดิ น หรื อ
ห้า งสรรพสิ นค้าชื่ อดัง นาท่ านขึ้ นลิ ฟ ต์สู่ช้ ันบนสุ ดของตึ กพาลาน

เป็ นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภตั ตาคารอยูด่ า้ นบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์
ของกรุ งเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Hotel Keflavik / หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)
เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
06.00 น. บริการอาหารมื้อเช้ าแบบกล่อง / จากนาท่ านสู่ สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ ง

เรคยาวิก
10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 2 ชัว่ โมง)
16.35 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ สุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY145

วันที่แปดของการเดินทาง(8)
07.15

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
**************************************************************
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้ าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของ
หมู่คณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ (รวมทิปคนขับรถ * ค่าวีซ่ายุโรป)
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับ
พักเดี่ยว
ห้องละ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง) เพิ่มท่านละ
23 – 30 ม.ค.66
139,900
139,900
139,900
28,900
10 – 17 ก.พ.66
139,900
139,900
139,900
28,900
20 – 27 ก.พ.66
135,900
135,900
135,900
28,900
06 – 13 มี.ค.66
139,900
139,900
139,900
28,900
13 – 20 มี.ค.66
135,900
135,900
135,900
28,900
(กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะ
ผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันล่ะ 100 บาท 8 วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)
***สายการบินฟิ นน์ แอร์ จากัดกระเป๋าที่ใช้ โหลดใต้ท้องเครื่ องได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
และกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง 1 ชิ้น น้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
• ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ม มา
จากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้
อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล
และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆ ที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด
ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน
้
ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่
ผ่า นการพิ จารณา ตั๋วเครื่ องบิ นถ้า ออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี ค่าธรรมเนี ย มที่ ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่
ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
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- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึด ค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะสารองตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะ
เดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลัง
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6
เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลา
ดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด
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กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทาง
ทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การ
อาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

12

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip

➢

หรือโทร 02-234-5936

