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ออกเดินทาง ระหว่าง 26 ธ.ค.2565 – 02 ม.ค.2566  
เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล 

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

*** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี *** 
*** ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ * พิเศษ...ทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน *** 

หากทา่นตอ้งการบนิดว้ยทีน่ัง่ชัน่ธรุกจิกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่า่ยขาย 
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วนัจันทร์ที ่26 ธ.ค.65(1)          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก(ิชมเมือง) – ช้อปป้ิง 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ 

S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเคร่ือง 
08.15 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air)  เท่ียวบินท่ี AY142   
15.30 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ หลงัผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น น ำทุกท่ำนเดิน

ทำงเขำ้สู่ “กรุงเฮลซิงกิ” (HELSINKI) ซ่ึงมีสถำปัตยกรรมแบบ ผสมผสำนระหวำ่งสวีดิชและรัสเซีย เจำ้ของ
สมญำนำม “ธิดำสำวแห่งทะเล บอลติก” ใหท้่ำนไดอิ้สระเลือกชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั ณ “Stockmann 
Department Store” ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้ ไดต้ำมอธัยำศยั หรือ อิสระเดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร /  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั 

พกัที่: SCANDIC HOTEL HELSINKI AIRPORT / พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 

วนัองัคารที่ 27 ธ.ค.65(2)       เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิเรคยาวคิ – วงแหวนทองค า  น ้าตกสโกก้า – วคิ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้าแบบปิคนิค / น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงก ิ
07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair)  เท่ียวบินท่ี AY 991 
09.25 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ น าท่านออก

เดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองค า Golden Circle เส้นทำงธรรมชำติ มรดกโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ ำพุร้อน ท่ีมี
ช่ือเสียงมำกท่ีสุดของไอซ์แลนด์ น าท่านชมบ่อน ้าพุ
ร้อน Geysir ท่ีมีความสูงของน ้าพุถึง 200 ฟุตจาก
พื้นดิน ท่ีพวยพุ่งสู่ทอ้งฟ้ำทุกๆ 7-10 นำที และถือเป็น
ค ำศพัท์ท่ีใช้เรียกน ้ ำพุร้อนแบบน้ีทัว่โลก / จากนั้นน า
ท่านชม น ้าตก Gull Fossหรือน ้ ำตกทองค ำ(Golden 
Falls)ซ่ึงน ้ ำตก ท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไอซ์แลนด ์สำยน ้ำท่ีใสสะอำดท่ีเกิดจำกกำร
ละลำยของธำรน ้ ำแข็งบนยอดเขำไหลลงมำ น าท่าน
เดินทางเข้า สู่บริ เวณอุทยานแห่งชาติ ธิงเลลีร์  
Thingvellir National Park  ทำงองคก์ำรยเูนสโกได ้
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ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกดำ้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภำ หรือสถำนท่ี
แสดงควำมคิดเห็นและคดัเลือกผูน้ ำของชำวไอซ์แลนด์ มำตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นท่ี ท่ีไดก้ำรยอมรับวำ่มี
ธรรมชำติท่ีสวยงำมของไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง  จำกนั้นน ำท่ำนชมรอยแตกร้ำวของของโลก ท่ีมีควำมลึกลงสู่ใต้
ดินถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจำกแผ่นดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยำยออกไปอีกถึงปีละ 1 
เซนติเมตร น ำท่ำนชมทะเลสำบ Pingvallavatn ทะเลสำบธรรมชำติท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของน ้าตก Skogafoss (190ก.ม.ใชเ้วลำประมำณ 02.30 

ช.ม.) ซ่ึงเป็นน ้ ำตกท่ีสวยงำมอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์  
มีควำมสูงประมำณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมำจำกแม่น ้ ำ สโกกำ้  
น ำทุกท่ำนถ่ำยรูปคู่กับ ภู เขำไฟเอยำฟจำลลำยุค 
(Eyjajallajikull) ภู เขำไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์  
ภำยหลังจำกกำรปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็น
สถำนท่ี ท่องเท่ียวท่ีส ำคัญท่ีมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมำ
ถ่ำยรูปควำมสวยงำมของภูเขำไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขำปกคลุม 
ไปด้วยหิมะตลอดทั้ งปีอีกด้วยระหว่ำงทำงท่ำนจะได้
สัมผสักับธรรมชำติอันงดงำมยิ่ง ชมเคริด Kerid ปำก
ปล่องภูเขำไฟในสมยัโบรำณ ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้นจะมีน ้ ำขงัตวัอยู่ใตดิ้น เป็นลกัษณะท่ีหำชมไดย้ำกมำก / 
น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั ใหท้่ำนไดช่ื้นชมกบัธรรมชำติอนับริสุทธ์ิ อยำ่งเตม็ท่ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่: HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พกัระดับใกล้เคยีง 
*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วนัพุธที่ 28 ธ.ค.66(3)      วคิ – ธารน ้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบลิ 
             อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – Diamond Beach – วคิ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น ำ ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่ บ ริ วณ ธ ำ ร น ้ ำ แ ข็ ง 

Myrdalsjokull Glacier ธำรน ้ ำแข็งซ่ึงมีควำม
หนำของน ้ ำแข็งมำก ท่ี สุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศ โดยท่ีบำงจุดมีควำมหนำของน ้ ำแขง็ถึง 
1 กิโลเมตร น าท่านต่ืนเต้นเร้าใจกับการนั่ง
รถโฟร์วิล (ขับเคล่ือนส่ีล้อ) ไต่ขึ้นเขำท่ีมีควำม
สูงชนั และมีควำมสูงกวำ่ระดบัน ้ำทะเลถึง  
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1,000 เมตร จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนไดส้ัมผสักบักำรขบัรถสโนวโ์มบิล(Snowmobile) ในบริเวณธำรน ้ำแขง็ขนำด
ใหญ่บนกลำเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลำเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตำรำง
กิโลเมตร  
***  กำรขบัสโนโมบิล ขบัคนัล่ะสองท่ำน หำกตอ้งกำรขบัคนเดียวจ่ำยเพิ่มท่ำนล่ะ 8,000 บำท *** 

*** มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เขตอุทยำนแห่งชำติสกำฟตำเฟล Skaftafell เท่ียวชมทศันียภำพทำงใตข้องประเทศ 
ไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปด้วยควำมแปลก
ของแนวภูเขำไฟ และชั้ นหินลำวำท่ี
แข็งตวั แบบท่ีท่ำนไม่เคยเห็นท่ีไหนมำ
ก่อน น ำท่ำนชมและถ่ำยรูปภูเขำน ้ ำ 
แขง็ในระยะใกลอิ้สระใหท้่ำนเก็บภำพ
ควำมประทับใจ น ำท่ ำนเ ดินเ ล่น
ชำยหำดน ้ำแข็ง Ice Beach หรือท่ีเรียก
กนัว่ำ Diamond Beach ชำยหำดใกลก้บั
ธำรน ้ ำแข็งโจกุลซำร์ลอน โดยจะมีกอ้นธำรน ้ ำแข็งท่ีอยู่ในทะเลมีทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ต่ำงๆ มำเกยอยู่
ชำยหำด อิสระใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมท่ีพกัเมืองวิค 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่: HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัพฤหัสฯที่ 29 ธ.ค.65(4)      วคิ – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายด า  
      น ้าตกเซลยาลนัส์ฟอส – เรคยาวคิ – ล่าแสงเหนือ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น า ท่ านชม Reynisdrangar ซ่ึ ง
เป็นลกัษณะของภูเขำเลก็ ๆ ท่ี เกิด
จำกลำวำของภูเขำไฟ และก่อตวั
ขึ้นกลำงแม่น ้ ำตำมธรรมชำติ ชม
หำดทรำยด ำ ท่ีเตม็ไปดว้ยหินสีด ำ
และเม็ดทรำย รวมทั้งแนวหินบะ
ซอลต์ (เกิดจำกลำวำภูเขำไฟท่ี
แข็งตวัอย่ำงรวกเร็วเม่ือเจอน ้ ำกบั
ทะเลท่ีเย็น) รูปทรงเหมือนแท่ง
ออร์แกนในโบสถ ์และในบริเวณน้ียงัเตม็ไปดว้ยบรรดำนกต่ำงๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ นกแกว้ทะเล  
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หรือ พัฟ ฟ่ิน (Puffin) นกทะเลท้อง ถ่ิน ท่ี น่ำ รัก   น า ท่านชมความงามของน ้ าตก เซลยาลันส์ฟอส 
(SeljalandsFoss)  ซ่ึงเป็นน ้ ำตกท่ีสวยงำมอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์  มีควำมสูงประมำณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมำ
จำกแม่น ้ ำสโกกำ้ น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss (130 กม.) เมืองสวยริมชำยฝ่ัง ระหว่ำง
ทำงท่ำนจะไดส้ัมผสักบัธรรมชำติอนัสวยงำม มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเก็บควำมประทบัใจกบัธรรมชำติ
บริสุทธ์ิ ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรุงเรยำวิค(60ก.ม.)    

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จำกนั้นน ำท่ำนชม กรุงเรคยำวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่ำเป็น

เมืองหลวงท่ีอยู่เหนือสุดของโลก 
และมีอำกำศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก 
น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองหลวงแสน
สวยริมชำยฝ่ังทะเลแห่งน้ี โดยรอบ 
เ รคยำวิ ค  Reykjavik เ ป็น เ มื อ ง
หลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และ
เป็นเมืองหลวงท่ีตั้ งอยู่ใกลก้ับขั้ว
โลกเหนือมำกท่ีสุดโดยตั้ งอยู่ไม่
ไกลจำกเส้นอำร์กติก เซอร์เคิล 
มำกนกัท ำเลท่ีตั้งอยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึง Ingolfur Arnarson ชำวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคน
แรกท่ีมำตั้งรกรำกท่ีเรคยำวิกในปี ค.ศ. 870 เม่ือเรคยำวิกกลำยเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้และธุรกิจ
กำรประมง จึงไดมี้กำรก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชำกรประมำณ 120,000 คน น ำท่ำนชม
โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยำ โบสถ์ประจ ำเมืองท่ีใช้จัดงำนพิธีทำงศำสนำท่ีส ำคัญของประเทศซ่ึงมีรูปทรง
สถำปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนท่ีใดในโลก  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: GRAND HOTEL REYKJAVIK / ทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

*** พเิศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยังจุดท่ีมีโอกาสเห็นแสงเหนือ
มากท่ีสุดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (กำรเกิดแสงเหนือเป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติท่ีไม่สำมำรถคำดเดำได ้แต่มีควำมเป็นไป
ไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลำกลำงคืนช่วงฤดูหนำว) *** 
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วนัศุกร์ที ่30 ธ.ค.65(5)         เรคยาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง  
       แช่น ้าแร่บลู ลากูน 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ ล่องชมปลำวำฬ Reykjavik Whale Watching ซ่ึงท่ำนจะไดส้ัมผสักบัประสบกำรณ์
ใหม่ในกำรชมสัตวท์ำงทอ้งทะเล ซ่ึงท่ำนจะไดพ้บกบันก
ทะเลชนิดต่ำงๆ มำกมำย รวมไปถึงปลำวำฬนำนำพนัธุ์ ไม่
ว่ ำ จ ะ เ ป็ น พัน ธุ์  Killer Whale (Orca), Minke Whale 
Humpback Whale นอกจำกนั้น ท่ำนจะมีโอกำสไดพ้บกบั
ควำมน่ำรักของปลำโลมำ Dolphin ซ่ึงจะมำว่ำยน ้ ำหยอก
ลอ้ท่ำนอยู่ขำ้งเรืออย่ำงมำกมำย ถือเป็นควำมน่ำรักและ
ควำมงดงำมทำงธรรมชำติซ่ึงมีเฉพำะในดินแดนแถบน้ี
เท่ำนั้น  

*** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกให้บริการอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย *** 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จำกนั้นน ำท่ำนเก็บภำพประภำคำรกรอตตำ้ (Lighthouse)  ท่ีตั้งอยู่ริมชำยฝ่ังเป็นจุดชมวิวทอ้งทะเลท่ี

สวยงำมของกรุงเรคยำวิค น ำท่ำนชมตึกอำคำร
รัฐสภำ รูปทรงทันสมัยและน ำท่ำนเก็บภำพ
อ ำ ค ำ รHofdi ท่ี ใ ช้ ป ร ะ ชุ ม ผู ้น ำ ร ะ ห ว่ ำ ง
ประธำนำธิบดีเรแกน กับประธำนำธิบดีกอบ
อชอฟ ในสมยัสงครำมเย็น น ำท่ำนเดินเล่นชม
เมืองเก่ำเก็บภำพอำคำรฮำร์ป้ำ (Harpa Concert 
Hall) ท่ี ได้ รับรำงวัลจำกกำรประกวดทำง
สถำปัตยกรรม จำกนั้นน ำท่ำนเก็บภำพซนั โวยำ
เจอร์(Sun Voyager) สัญลักษณ์ของเสรีภำพ 
เ ป็นแลนด์มำ ร์ก ท่ีส ำคัญของกรุง เรคยำวิค
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ บ่อน ้ำร้อน บลูลำกูน 
Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อน ้ ำร้อนซ่ึงเต็มไปด้วย
แร่ธำตุมำกมำย อำทิ ซิลิกา (Sillica), พืชทะเล 
(Bluegreen algae),โคลนซิลิกา (Sillica mud), 
ฟ ลู อ อ รี น  (Fluoringe), โ ซ เ ดี ย ม (Sodium), 
โปตัสเซียม (Potassium),  แคลเซ่ียม(Calcium), 
ซั ล เ ฟ ต (Salphate), ค ล อ รี น  Chlorine), 
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็นตน้ 
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นอกจำกนั้นภำยในบ่อน ้ ำร้อนบูลลำกูนยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่ำนผ่อนคลำย และรักษำโรคท่ีเก่ียวกับ
ผิวหนังได้ และยงัช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่อีกด้วย ท่ำนจะได้สัมผสักับควำมสบำยตวั จำกกำรลงแช่และ
อำบน ้ำในบ่อน ้ำร้อนบูล ลำกูน 
*** พเิศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, และ
ผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่อย่างจุใจ *** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: GRAND HOTEL REYKJAVIK / ทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัเสาร์ที่ 31 ธ.ค.65  เรคยาวคิ – เขาเคร์ิกจูเฟล – ชมววิบนอาคารพาร์ลาน  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางสู่  ภู เขาเคี ร์กจู เฟล 
(Kirkjufell) เป็นภูเขำทำงฝ่ังตะวนัตกของ
ไอซ์แลนด์ (West Iceland) หน่ึงในสถำนท่ี
ถ่ำยภำพทิวทัศน์ท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดของ
ไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขำรูปกรวยคว ่ำ 
มีน ้ ำตกและธำรน ้ ำ รำยรอบ เ ป็นภำพ
สัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่ำได้ 
ภูเขำลูกน้ีมีควำมสูงประมำณ 463 เมตร ไม่
วำ่จะมำเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีควำมงดงำม
ตลอดทั้ ง ปี  โดยเฉพำะในหน้ำหนำวท่ีจะมองเห็นภูเขำ 
Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขำว 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิค จากนั้นอิสระเลือกซ้ือหา

สินค้าท้องถิ่นเป็นของท่ีระลึก ชมย่ำนถนนคนเดินท่ีสองขำ้ง
ทำงเตม็ไปดว้ยอำคำรสวยๆ เรียงรำยไปดว้ยสินคำ้พิ้นเมืองและ
แบรนด์ต่ำงๆ อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั ใน
ยำ่นถนนคนเดิน หรือหำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดงั น ำท่ำนข้ึนลิฟตสู่์
ชั้ นบนสุดของตึกพำลำน เป็นตึกสไตล์โมเดิ ร์น ท่ี มี
ภตัตำคำรอยู่ดำ้นบนให้ท่ำนชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเรคยำวิ
คอยำ่งเตม็ท่ีแบบ 360 องศำ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร มื้อค ่าพร้อมร่วมฉลองปีใหม่ ณ กรุงเรคยาวิค / น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั 

พกัที่: Hotel Keflavik / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง          
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วนัอาทิตย์ที่ 1 ม.ค.66(7) เรคยาวคิ – เฮลซิงก ิ
06.30 บริการอาหารม้ือเช้าแบบกล่อง / จากน าท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุง

เรคยาวิก 
10.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยเท่ียวบิน AY992 
15.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินเฮลซิงกิ (เวลำท่ีไอซ์แลนด ์ชำ้กวำ่ เฮลซิงกิ 2 ชัว่โมง)  
16.35 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เท่ียวบินท่ี AY145  

วนัจันทร์ที ่2 ม.ค.66(8) กรุงเทพฯ      
09.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

************************************************************** 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคัญ 
 

อตัราค่าบริการ (รวมทิปคนขับรถ * ค่าวีซ่ายุโรป)  
วนัเดินทำง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่ำนละ 

26 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66 129,900 129,900 129,900 25,900 
(กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยำวิค//เรคยำวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้
คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำน
เทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม
เป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร
เดินทำง 1 ท่ำน  

 ค่ำประกนัอุบติัเหตุและสุขภำพในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 3,000,000 บำท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท้่ำนไม่วำ่ท่ำนจะ
ผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง  
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันล่ะ 100 บาท 8 วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 

***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ชิ้นเท่านั้น น ้าหนักไม่เกนิ 20 กิโลกรัม  
และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ชิ้น น ้าหนักไม่เกนิ 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนติเมตร)  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 60,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  
มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั หำกกรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร
เขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน, หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์ม มำ
จำกทำงยโุรป, ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนได้
อยำ่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำน
จะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หน้ำท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆ ท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด 
ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูต
ตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่น
วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้
ดังต่อไปนี ้
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-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำร
พิจำรณำ 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วีซ่ำ หำกท่ำนไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเคร่ืองบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนต้องถูกหัก
บำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่
ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้ง
ใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำง
บริษทัจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท้่ำนเขำ้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และ

จะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั – คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ำมดัจ ำท่ีตอ้ง 
     กำรันตีท่ีนัง่กบัสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้(ค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่ำใชจ่้ำย 50 % ของรำคำทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

เอกสำรท่ีใชใ้นกำรยืน่ขอวีซ่ำ VISA  (ตอ้งมำโชวต์วัท่ีสถำนทูตเพื่อสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ
เดินทำง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำร
ออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน

กำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 
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เดือน กรุณำสะกดช่ือให้ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำ
ด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละ
ชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำร
อ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว่้ำท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอย่ืนค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

