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ไอซ์แลนด(์ล่าแสงเหนือ) 8 วนั ขบัรถสโนวโ์มบิล 

      รหสัโปรแกรม : 27505 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 
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ออกเดินทาง ระหวา่ง 07 – 14 ตุลาคม 2566  
เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองค า – น ้าตกสโกกา้ – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล 

เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า – ขบัสโนโมบิล – ชมทุ่งน ้าแขง็ไมร์ดาลสโจคูล 
ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลลฟ์อสส์ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน – ล่องเรือชมปลาวาฬ 

*** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหวา่งเดือน กนัยายน – เมษายน ของทุกปี *** 
*** ล่าแสงเหนือโดยไกดท์อ้งถ่ินผูช้  านาญ * พิเศษ..ทานอาหารม้ือพิเศษ “ซีฟู๊ ด แพลตเตอร์รสเลิศ” *** 

 

ท่านที่ต้องการบินด้วยที่นั่งช่ันธุรกจิกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง(1)         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิ 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 

เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเคร่ือง 
08.15 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air)  เท่ียวบินท่ี AY 142 
15.20 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ หลงัผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ 

ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ “กรุงเฮลซิงกิ” 
(HELSINKI) ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม  “ธิดาสาวแห่ง
ทะเล บอลติก” ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ณ “Stockmann Department Store” ท่านสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้ ไดต้ามอธัยาศยั หรือ อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร /  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่: SCANDIC HOTEL HELSINKI AIRPORT / พกัระดับใกล้เคยีง 
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วนัที่สองของการเดินทาง(2)         เรคยาวคิ – วงแหวนทองค า – น ้าตกสโกก้า – วคิ 

07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair)  เท่ียวบินท่ี AY 991 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยา

วิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ
ไอซ์แลนด์ น าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวง
ล้อทองค า Golden Circle เส้นทาง
ธรรมชาติ มรดกโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อ
น ้าพุร้อน ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ
ไอซ์แลนด ์น าท่านชมบ่อน ้าพุร้อน Geysir 
ท่ีมีความสูงของน ้าพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน 
ท่ีพวยพุ่งสู่ทอ้งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือ
เป็นค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกน ้าพุร้อนแบบน้ีทัว่
โลก / จากนั้นน าท่านชม น ้าตก Gull Foss
หรือน ้าตกทองค า(Golden Falls)ซ่ึงน ้าตก ท่ี
มีความสวยงามท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไอซ์แลนด ์สายน ้าท่ีใสสะอาดท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้าแขง็บนยอดเขาไหลลงมา  

 

น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลร์ี Thingvellir National Park ทางองคก์ารยเูนสโกได้
ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภาหรือสถานท่ี
แสดงความคิดเห็นและคดัเลือกผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นท่ี  
ท่ีไดก้ารยอมรับวา่มีธรรมชาติท่ีสวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง  จากนั้นน าท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก 
ท่ีมีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจากแผน่ดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยาย
ออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร น าท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด ์ 
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เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของน ้าตกสโกก้าฟอสส์ (Skogafoss) (180 ก.ม.ใชเ้วลา
ประมาณ 2 ช.ม.) ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมา
จากแม่น ้าสโกกา้  น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบั ภเูขาไฟเอยาฟจาลลายคุ (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของ
ไอซ์แลนด ์ภายหลงัจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีมีนกัท่องเท่ียว
แวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหวา่ง
ทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนังดงามยิง่ ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ ซ่ึงดบัแลว้ 
ในบริเวณนั้นจะมีน ้าขงัตวัอยู่ใตดิ้น เป็นลกัษณะท่ีหาชมไดย้ากมาก    / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ใหท้่านไดช่ื้น
ชมกบัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ อยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

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

วนัที่สามของการเดินทาง(3)      วคิ – ธารน ้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบลิ 
   อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – Diamond Beach – วคิ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่บริวณธารน ้าแขง็ Myrdalsjokull Glacier ธารน ้าแขง็ซ่ึงมีความหนาของน ้าแขง็มาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดย
ท่ีบางจุดมีความหนาของน ้าแขง็
ถึง 1 กิโลเมตร น าท่านต่ืนเต้น
เร้าใจกบัการนั่งรถโฟร์วิล 
(ขับเคล่ือนส่ีล้อ) ไต่ขึ้นเขาท่ีมี
ความสูงชนั และมีความสูงกวา่
ระดบัน ้าทะเลถึง  
1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่าน
ไดส้ัมผสักบัการขบัรถสโนวโ์ม
บิล(Snowmobile) ในบริเวณธาร
น ้าแขง็ขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลาเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเน้ือท่ีถึง 
8,300 ตารางกิโลเมตร  

***  การขับสโนโมบิล ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย *** 
*** มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เขต
อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 
Skaftafell เท่ียวชมทศันียภาพทาง
ใตข้องประเทศ 
ไอซ์แลนด ์ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความ
แปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้น
หินลาวาท่ีแขง็ตวั แบบท่ีท่านไม่
เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน น าท่านชม
และถ่ายรูปภูเขาน ้า แขง็ใน
ระยะใกลอิ้สระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ น าท่านเดินเล่นชายหาดน ้าแขง็ Ice Beach  
หรือท่ีเรียกกนัวา่ Diamond Beach ชายหาดใกลก้บัธารน ้าแขง็โจกุลซาร์ลอน โดยจะมีกอ้นธารน ้าแขง็ท่ีอยูใ่น
ทะเลมีทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยูช่ายหาด อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกัเมืองวิค 
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ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่: HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)      วคิ – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายด า  
      น ้าตกเซลยาลนัส์ฟอส – เรคยาวคิ – ล่าแสงเหนือ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น าท่านชม Reynisdrangar ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเลก็ ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัขึ้นกลาง
แม่น ้าตามธรรมชาติ ชมหาด
ทรายด า ท่ีเตม็ไปดว้ยหินสีด า
และเมด็ทราย รวมทั้งแนวหินบะ
ซอลต ์(เกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ี
แขง็ตวัอยา่งรวกเร็วเม่ือเจอน ้ า
กบัทะเลท่ีเยน็) รูปทรงเหมือน
แท่งออร์แกนในโบสถ ์และใน
บริเวณน้ียงัเตม็ไปดว้ยบรรดานก
ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกแกว้
ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ารัก  น าท่านชมความงามของน ้าตกเซลยาลนัส์ฟอส 
(SeljalandsFoss)  ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมา
จากแม่น ้าสโกกา้ น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss (130 กม.) เมืองสวยริมชายฝ่ัง ระหวา่ง
ทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนัสวยงาม มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทบัใจกบัธรรมชาติ
บริสุทธ์ิ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเรยาวิค(60ก.ม.)    

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น

เมืองหลวงท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก และมี
อากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก น าท่านเท่ียว
ชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลแห่ง
น้ี โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมือง
หลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมือง
หลวงท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด
โดยตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล 
มากนกัท าเลท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียง
ใตข้องประเทศ ซ่ึง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ. 870  
เม่ือเรคยาวิกกลายเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง 
ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน น าท่านชมโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา โบสถป์ระจ าเมืองท่ีใช้
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จดังานพิธีทางศาสนาท่ีส าคญัของประเทศซ่ึงมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนท่ีใดในโลก จากนั้นอสิระ
เลือกซ้ือหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของท่ีระลกึตามอธัยาศัย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พกัระดับใกล้เคยีง 

*** พเิศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยังจุดท่ีมีโอกาสเห็นแสง
เหนือมากท่ีสุดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้แต่มีความ
เป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) *** 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)        เรคยาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง – แช่น ้าแร่บูล ลากูน 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬ Reykjavik 
Whale Watching ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์
ใหม่ในการชมสัตวท์างทอ้งทะเล ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบันก
ทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธุ์ ไม่
วา่จะเป็นพนัธุ์ Killer Whale (Orca), Minke Whale 
Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบั
ความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซ่ึงจะมาวา่ยน ้าหยอก
ลอ้ท่านอยูข่า้งเรืออยา่งมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ี
เท่านั้น *** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกให้บริการอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่
เอื้ออ านวย *** 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเก็บภาพประภาคารกรอตตา้ 

(Lighthouse)  ท่ีตั้งอยูริ่มชายฝ่ังเป็นจุดชมวิว
ทอ้งทะเลท่ีสวยงามของกรุงเรคยาวิค น าท่าน
ชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยัและน าท่าน
เก็บภาพอาคารHofdi ท่ีใชป้ระชุมผูน้ าระหวา่ง
ประธานาธิบดีเรแกน  
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กบัประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมยัสงครามเยน็ น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa 
Concert Hall) ท่ีไดรั้บรางวลัจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม จากนั้นน าท่านเก็บภาพซนั โวยาเจอร์(Sun 
Voyager) สัญลกัษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนดม์าร์กท่ีส าคญัของกรุงเรคยาวิค น าท่านข้ึนลิฟตสู่์ชั้นบนสุดของ
ตึกพาลาน เป็นตึกสไตลโ์มเดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยูด่า้นบนใหท้่านชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเรคยาวิคอยา่ง
เตม็ท่ีแบบ 360 องศา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อน ้าร้อนซ่ึง
เตม็ไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลกิา (Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิลกิา(Sillica mud), 
ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม(Sodium), 
โปตัสเซียม (Potassium),  แคลเซ่ียม
(Calcium), ซัลเฟต(Salphate), คลอรีน 
Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์  
(Carbon Dioxide) เป็นตน้ นอกจากนั้น
ภายในบ่อน ้าร้อนบูลลากูนยงัมีเกลือแร่ซ่ึง
จะช่วยใหท้่านผอ่นคลาย และรักษาโรคท่ี
เก่ียวกบัผิวหนงัได ้และยงัช่วยใหผ้ิวพรรณ
เปล่งปลัง่อีกดว้ย ท่านจะไดส้ัมผสักบัความ
สบายตวั จากการลงแช่และอาบน ้าในบ่อน ้า
ร้อนบูล ลากูน 
*** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, 
รองเท้าแตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่อย่างจุใจ *** 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)        เรคยาวคิ – เขาเคร์ิกจูเฟล – ชมววิบนอาคารพาร์ลาน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

ท่านออกเดินทาง สู่  ภู เขา เคี ร์ก จู เฟล 
(Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวันตก
ของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หน่ึงใน
สถานท่ีถ่ายภาพทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดของไอซ์แลนด ์ในมุมมองยอดเขารูป
กรวยคว ่า มีน ้าตกและธารน ้ารายรอบ เป็น
ภาพสัญลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็
ว่าได้ ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 
เมตร ไม่ว่าจะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มี
ความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวท่ีจะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว 
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เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) 
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยเท่ียวบิน AY994 
00.00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกนิ าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั(เวลาท่ีไอซ์แลนด ์ชา้กวา่ เฮลซิงกิ 2 ชัว่โมง) 

พกัที่: SCANDIC HOTEL HELSINKI AIRPORT / พกัระดับใกล้เคยีง                 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)        เรคยาวคิ – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั  / จากน าท่านสู่สนามบินวันต้า (Vantaa International Airport) 
13.45 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เท่ียวบินท่ี AY145 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)        กรุงเทพฯ      
05.25  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)  
วนัเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

07 – 14 ต.ค.66 139,900 139,900 139,900 29,900.- 
(กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันล่ะ 100 บาท 8 วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 

***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ชิ้นเท่านั้น น ้าหนักไม่เกนิ 23 กิโลกรัม  
และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ชิ้น น ้าหนักไม่เกนิ 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนติเมตร)  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน, หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์ม มา
จากทางยโุรป, ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านได้
อยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆ ท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้ง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเข้าพกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
     การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ขอวีซ่า VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัท่ีสถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ
เดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน

การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 

เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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