
 
ไอซ์แลนด์ ออโรร่า 10 วนั 

ล่าแสงเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์ 
ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดนิ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 โปรแกรมดี จดัอยา่งลงตวั เท่ียวครบ สัมผสับรรยากาศไอซ์แลนดแ์บบเตม็ๆ 
 ใหท่้านสนุกกบัประสบการณ์ ล่าแสงเหนือ 
 สัมผสัธรรมชาติเยน็สุดขั้ว ณ ดินแดนท่ีใกลข้ั้วโลกเหนือท่ีสุด ประเทศไอซ์แลนด์ (เท่ียวครบสูตร) 
 สัมผสัประสบการณ์ ขบัรถสโนวโ์มบิล, ชมถ ้าน ้าแขง็, ล่องเรือชมปลาวาฬ, แช่น ้าแร่บลูลากูน   
 แนะน า....คร้ังหน่ึงในชีวิต ตอ้งไปชมความมหศัจรรยข์องประเทศไอซ์แลนด์ 
 ท่ีพกัดี อาหารดี  
  ขากลบัแวะเท่ียวและชอ้บป้ิงจุใจท่ีเฮลซิงกิ 

 



 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ธันวำคม 
03 – 12 ธันวำคม 2561 

31 ธันวำคม – 09 มกรำคม 2562 
165,900.- 

มกรำคม 28 มกรำคม – 06 กุมภำพันธ์ 2562 165,900.- 
กุมภำพันธ์ 18 - 27 กุมภำพันธ์ 2562 165,900.- 
มีนำคม 18 – 27 มีนำคม 2562 165,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 
วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดนิทำง 
วนัแรก กรุงเทพฯ เฮลซิงกิ BKK-HEL AY144 23.05-05.20 11.15 ชม. 
วนัท่ีสอง เฮลซิงกิ เคฟลาวิค HEL-KEF AY991 07.45-09.35 03.50 ชม. 
วนัท่ีแปด เคฟลาวิค เฮลซิงกิ KEF-HEL AY994 18.50-00.20+1 03.30 ชม. 
วนัท่ีสิบ เฮลซิงกิ กรุงเทพฯ HEL-BKK AY143 00.40-15.35 09.55 ชม. 
วันแรก กรุงเทพฯ  
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สาย
การบนิฟิน แอร์ ชัน้ 4 ประตทูางเข้าท่ี 4 แถว G 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.05 น. “เหิรฟ้าสูส่นามบนิเฮลซิงกิ” โดยสายการบนิฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี AY144    

(ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชม.) สายการบินฯ มีอาหารเช้า และอาหารกลางวนั 
บริการระหวา่งเท่ียวบนิสูเ่ฮลซิงกิ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

วันท่ีสอง เฮลซิงกิ-เรคยำวิค–เรคฮอล-กรุนดำร์ฟจอร์ดูร์  
05.20 น. เดนิทางถึงสนามบนิเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบนิ 
07.45 น. “เหิรฟ้าสู่สนามบินเคฟลาวิค” โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY993 (ใช้

เวลาบนิประมาณ 03.50 ชม.)   
 

09.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ หลงัผา่นพิธีการตรวคนเข้าเมือง  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝ่ังตะวันตกของไอซ์แลนด์ 

น าทา่นชมความน่ารักของเมืองเลก็ๆ 
 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าทา่นถ่ายรูปกบัโบสถ์ประจ ำเมือง (Reykholt Church) ซึง่สร้างมาตัง้แต่ศตวรรษ

ที่ 12 น าท่านแวะชมน ำ้พุร้อนเดลดำทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) 
บ่อน า้พรุ้อนใหญ่ที่สดุในไอซ์แลนด์ อณุหภมูิน า้สงูสดุ 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อ
น า้พุร้อนที่มีน า้ไหลเร็วที่   สดุในยุโรป เร็วถึง 180 ลิตร/วินาที จากนัน้น าท่านชม น ำ้
ตกเฮินฟอซซ่ำ (Hraunfossar Waterfall) ซึ่งในภาษาไอซ์แลนดิก Hraun แปลว่า 
ลาวา เน่ืองจากเป็นน า้ตกที่ไหลลงมาจากล าธารความยาวกว่า 900 เมตรซึง่พาดอยู่
บนทุ่งลาวาที่ประทขุึน้มาจากภเูขาไฟใต้พิภพซึง่อยู่ใต้ธารน า้แข็งแลงโจกุลกลาเซียร์ 
(Lungjokull Glacier) และในฤดูที่หนาวจัด น า้ตกแห่งนีจ้ะแข็งเป็นน า้แข็ง มีความ
สวยงามเป็นอย่างมาก 
ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนดำร์ฟจอร์ดูร์ (Grundarfjordur) เป็นเมืองท่ี
มีความโดดเดน่ทางด้านประวตัิศาสตร์และธรรมชาตท่ีิสามารถดงึดดู นกัทอ่งเท่ียว
จ านวนมากจากทัง้ในไอซ์แลนด์และตา่งประเทศ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนจะมี
โอกาสได้เพลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบสงบ ลดัเลาะไป
ตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆในเขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชม
ความงดงามของภูเขำเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 
เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและได้รับความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา ใกล้ๆ
ภูเขายงัมีน า้ตกขนาดเล็กๆท่ีสวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความสวยงามตามอธัยาศยั  

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 HOTEL FRAMNES หรือเทียบเท่ำ GRUNDARFJORDUR 

วันท่ีสำม กรุนดำร์ฟจอร์ดูร์-บลอนดูออส – อำร์คูเรย์ร่ี  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม บุฟเฟต์ 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบลอนดูออส (Blonduos) เมืองทางฝ่ังตะวันตกของ

ไอซ์แลนด์ ท่ียงัความน่ารักและเงียบสงบ พร้อมธรรมชาติอนัแสนพิสุทธ์ิ น าท่าน
เท่ียวชมหมู่บ้านเล็กๆและเก็บภาพความสวยงามของเมืองติดมหาสมุทรอีกแห่ง
ของไอซ์แลนด ์

 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าท่ าน เข้ ำชมพิพิ ธภัณ ฑ์ ไอ ซ์แลนดิกแซลมอน (Icelandic Salmon 

Museum)  พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กท่ีรวบรวมวิถีการด าเนินชีวิตของชาวประมงใน
การจบัปลาแซลมอนในสมยัก่อน จากนัน้มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชมความ
นา่รักของเมืองเล็กๆท่ีอากาศบริสทุธ์ิอีกแหง่ของไอซ์แลนด์ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำคูเรย์ร่ี (Akureyri) เมืองใหญ่อนัดบัสองของไอซ์แลนด์ 
และยงัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูก
ปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมี

    



 

 

 

ภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จดัตัง้เป็นระเบียบอย่างลงตวั ตลอดเส้นทางท่านจะได้
ชมทศันียภาพอนัสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศท่ีได้ขึน้ช่ือว่าไม่มีต้นไม้สงู มีผืน
หญ้าและต้นมอสหลากสีสดุสายตา สวยงามมาก เมืองอาคเูรย์ร่ีมีแมน่ า้โครสซาเน
สบอร์เกียร์ (Krossanesborgir) เป็นแม่น า้สายส าคญัของเมืองไหลผ่าน น าท่าน
ชมบ้านเรือนท่ีจดัแผนผงัเมืองเมืองอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม น าท่านถ่ายรูปกับ 
โบสถ์อำคูเรย์ร่ี (Akureyri Chedral) เป็นสญัญลกัษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์
นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940  
หน้าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลกันูนบนระเบียง
โดยประติมากรแสดงการบพัติสมา จากนัน้น าทา่นสู่ถนนคนเดิน เกเรอโตรกำตำ 
(Gerartogata) อิสระให้ทา่นช้อปปิง้บน ถนนสายช้อปปิง้ของเมืองอาคเูรย์ร่ี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย  
 HOTEL KEA หรือเทียบเท่ำ AKUREYRI 
วันท่ีส่ี อำคูเรย์ร่ี-หุบเขำแอสเบกี-้น ำ้ตกเดทตฟิอสส์-มำยด์วัทท์  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม บุฟเฟต์ 

 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำแอสเบกี ้(Ásbyrgi Canyon) หุบเขารูปทรงเกือกม้า
ทางด้านตอนเหนือของไอซ์แลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวทันาโจ
กุล (Vatnajökull National Park) หนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงและได้รับ
ความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไอซ์แลนด์ โดยอุทยานแห่งนีเ้ป็น
อุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป โดยรวมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล 
(Skaftafell National Park) และอทุยานแห่งชาติ Jokulsargljufur เข้าด้วยกัน หุบ
เขาแอสเบกีแ้ห่งนีเ้กิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครัง้ใหญ่ในยุคน า้แข็ง ซึ่ง
เกิดน า้ท่วมอย่างรุนแรงจากการละลายของธารน า้แข็ง น าท่านชม หินเอยำน 
(Eyjan) หรือท่ีในภาษาท้องถ่ินแปลว่า The Island หินทรงสูง 25 เมตรซึ่งตัง้อยู่
กลางหุบเขา ซึ่งนักปีนเขานิยมมาไต่เขากันเพ่ือชมวิวอุทยานแห่งนี ้ จากนัน้น า
ท่านชม น ำ้ตกเดทติฟอสส์ (Dettifoss) น า้ตกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของยโุรปเม่ือเทียบ
อัตราการไหลกับน า้ตกอ่ืนๆทั่วทวีปยุโรป น า้ตกนีมี้อัตราการไหลอยู่ ท่ี  193 
ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที  ความกว้างของน า้ตกยาวถึง 100 เมตรและมีความสงู 45 
เมตร 

 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำปมำยด์วัทท์ (Myvatn Lake) ทะเลสาบสีฟ้ากินพืน้ท่ี

ราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่อันดับท่ี 4 ของไอซ์แลนด์ เป็น
แอง่เกิดจากรอยแยกคราฟลา่ฟอล์ทท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟรอบๆในอดีต
กาล อยู่ในหมู่บ้านเรย์คยาห์โล และยังเป็นแหล่งอุทยานนกน า้ท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง
ของโลก จนรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตสงวนอนุรักษ์นกเลยทีเดียว  น าท่านชม 
ดิมมูโบร์   กีร์ (Dimmuborgir) หรือท่ีแปลว่า ปราสาทด า  พืน้ท่ีซึ่งเกิดจากการ

    



 

 

 

ระเบิดของภูเขาไฟครัง้ใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุม
พืน้ท่ีเม่ือโดนอากาศและน า้ท่ีเย็นจดั จึงท าให้พืน้ท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ 
และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพืน้เมืองเช่ือว่าดินแดนแห่งนีเ้ป็น
สถานท่ีเช่ือมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ ซึ่งเม่ือซาตานถูกขบัไล่
จากสวรรค์ลงสู่ดินแดนใต้พิภพและผ่านดิมมูโบร์กีร์ ท าให้พืน้ท่ีแห่งนีเ้กิดภัย
ธรรมชาติขึ น้  ได้ เวลาน าท่านเดินทางสู่  น ้ำตกโกดำฟอสส์  (Godafoss  

Waterfall) หรือท่ีรู้จักในนาม น า้ตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” หนึ่ง
ในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในน า้ตกท่ีมี
ความงดงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน า้ตกมีความสูง
ประมาณ 12 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 30 เมตร น า้ตกถูกค้นพบโดย
นักบุญชาวคริสต์ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ตัง้อยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา 
(Krafla Volcano)  

19.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 HOTEL  MYVATN หรือเทียบเท่ำ MYVATN 

วันท่ีห้ำ มำยด์วัทท์-วนอุทยำนแห่งชำตสิกำฟทำเฟล-ธำรน ำ้แข็งวัทนำโจกุล-วิคค์  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม บุฟเฟต์ 

 น าทา่นเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำติสกำฟทำเฟล (Skaftafell National Park) 
(ระยะทาง 317 กม . ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม .) หนึ่งในผลงานของ
ธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนีใ้ห้สวยงามหาที่ใดเหมือน   อนัรวมไว้ซึ่ง
ธรรมชาติอนัแปลกตาหลายสิง่อยู่ที่เดียวกัน เช่น ภเูขาไฟสงูเสียดฟ้าที่มีหมิะปกคลมุ
ทัง้ปี ธารน า้ใสซึง่ไหลรินจากภเูขาสงู รอบๆเป็นป่าแคระอันอดุมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์
ชแคระ และทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานสะพร่ังในฤดูดอกไม้ผลิของแต่ละปี 
ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆท าให้เกิดแนวแตก
เป็นเสาเหลี่ยม ถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอนัน่าทึง่ จนเข้าสูเ่ขตอทุยาน
ฯที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตัง้อยู่ใต้ธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า VATNAJOKULL มี
ขนาด 8,300 ตร.กม. เทา่กบัธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยโุรปรวมกัน และขนาดความ
หนามากที่สุดหนาประมาณ  1,000 เมตร น าท่านเดินทางสู่  โจกุลซำลอน 
(Jökulsárlón) ทะเลสำบธำรน ำ้แข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธาร
น า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน า้แข็งมากขึน้ๆ 
ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพืน้ที่กว้างถึง   18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน า้ใน
ทะเลสาบถึง 200  เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน า้แข็งก้อนโต ๆ เรียง
รายโผล่พ้นพืน้น า้ของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่า
ประทบัใจยิ่ง นับได้ว่าเป็นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก พร้อมน าท่าน
สมัผัสประสบการณ์ การล่องเรือชมภเูขาน า้แข็ง (ขึน้กับสภาพอากาศ) แต่โดยปกติ
เรือจะเปิดให้บริการตัง้แต่เดือน พ.ค.- ต.ค. เท่านัน้ ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปภูเขา

  



 

 

 

น า้แข็งในระยะใกล้ 
เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สดุของไอซ์แลนด์ น า
ท่านแวะชม หาดทรายสีด า (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา
และแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่ง
บนโลก 

 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 HOTEL DYRHOLAEY หรือเทียบเท่ำ VIK 

วันท่ีหก วิคค์-สโกกำร์-โกลเดนเซอร์เคิล-ซิงเควลลีร์-เซลฟอสส์  
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม บุฟเฟต์ 

 น าท่านออกเดินทางท่องเท่ียวตามเส้นทำงด้ำนใต้ (South Shore) ของประเทศ
ไอซ์แลนด์ ซึ่งมีช่ือเสียงในเร่ืองของการค้นพบพลงังานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็น
พลงังานท่ีถกูน ามาใช้ทดแทนเชือ้เพลิงท าให้ประเทศแห่งนีไ้ด้รับการยกยอ่งให้เป็น
เมืองท่ีไร้มลพิษ นอกจากนีพ้ลงังานดงักล่าวยงัถกูน ามาใช้ในด้านสาธารณูปโภค
อีกด้วย ทศันียภาพสองข้างแตง่แต้มไปด้วยฟาร์มปศสุตัว์ของชาวนาและฉากหลงั
เป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ท่ีมีความสงูถึง 1,491 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเลและมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 18 ครัง้และครัง้ล่าสุดในปี 
2000 น าท่านเข้ำชมพิพิธภัณฑ์สโกกำร์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภัณฑ์
โบราณกลางแจ้ง สร้างขึน้ตัง้แต่  ปี ค .ศ.1949 สถานท่ีซึ่งรวบรวมคอลเลคชั่น
โบราณแสดงความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวนอร์ดิค จากนัน้
น าท่านแวะชม น ำ้ตกสโกก้ำฟอสส์  (Skogafoss Waterfalls) ความสูง 62 
เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน า้ตกท่ีเป็นธรรมชาติ ซึ่งแผ่กระจายมาจาก
หน้าผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน า้เกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณ ท าให้
หญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินท่ีเรียงรายริมล าธารเบือ้งล่างอย่าง
สวยงาม โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหวเป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม
และน่าประทับใจกับผู้ ท่ีมาเยือนไอซ์แลนด์  จากนัน้น าท่านชมน า้ตกอีกแห่งท่ี
สวยงามไม่แพ้กัน น ำ้ตกเซลยำลันส์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Waterfalls) มี
ความสงู 60 เมตร อีกหนึง่น า้ตกท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์ ซึง่บริเวณด้านหลงัมา่น
น า้ตกสามารถเดนิเข้าไปสมัผสัได้ด้วย   

    

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น าท่านเท่ียวชมความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติของประทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทาง 

วงกลมทองค ำ หรือ (Golden Circle) สมัผสัทศันียภาพของทุ่งหญ้าสลบักบัทุ่ง
ลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทัง้ แกะ ววั ม้า ท่ีเลีย้งและหากินตามธรรมชาติ น าท่าน
เข้าชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรสร้างขึน้ภายใน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ 
(Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดก

 



 

 

 

โลกทางธรรมชาติ ตัง้อยู่ระหว่างรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn 
ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรก
ยา เนส  (Reykjanes) และภู เข า ไฟ เฮน กิล ล์  Hengill  เป็ น จุดก า เนิ ดท าง
ประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา  เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือนของโลกเป็น
ระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแล้ว
มีน า้ท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกว้าง (หมายเหตุ: หากต้องการชมความงามของวง
แหวนมหศัจรรย์วงใหญ่ต้องใช้เวลาท่องเท่ียวอยา่งน้อย 2-3 ชัว่โมง ทางทวัร์จงึจดั
ให้ทา่นได้เท่ียวชมแบบเตม็ๆ) น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเซลฟอสส์ (Selfoss)   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง  
 HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่ำ SELFOSS 

วันท่ีเจ็ด เซลฟอสส์-ขับรถสโนว์โมบิล-ถ ำ้น ำ้แข็งแห่งแลงโจกุล(Ice Cave)-แช่น ำ้แร่
บูลลำกูน 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม บุฟเฟต์ 
 น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชีวิตกบัการน่ังรถจิ๊ปสู่ทุ่งน ำ้แข็งขนำด

ใหญ่ ให้ท่ำนได้ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน ำ้แข็งแลงโจกุล 
(Langjökull Glacier) บนดนิแดนแหง่ขัว้โลกเหนือท่ีอยูส่งูท่ีสดุของโลก ซึง่มีความ
กว้างใหญ่เป็นอนัดบั 4 พืน้ท่ีกวา่ 596 ตารางกิโลเมตร ตะลยุไปในทุง่น า้แข็งกว้าง
อยา่งเตม็อ่ิมตลอด 1 ชัว่โมง (ทวัร์มีบริการชดุกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, ถงุ
มือ, รองเท้าบู๊ท) ได้เวลาน าท่านเข้ำชมถ ำ้น ำ้แข็ง (Ice cave) ถ ำ้น ำ้แข็ง

คริสตัล (Crystal Ice Cave) คือ ถ า้น า้แข็งท่ีสวยงามตระการตา เป็นถ า้ท่ีเกิดใน
ทะเลสาบแชแ่ข็งทะเลสาบท่ีเกิดจากธารน า้แข็งลองโจกลุ (Longjökull Glacier) 
นบัเป็นถ า้น า้แข็งสีฟ้าครามสดุอลงัการแหง่หนึง่ในประเทศไอซ์แลนด์  

    

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก สู่ บลูลำกูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสำบสี

ฟ้ำ สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพระดบัโลกและโดง่ดงัท่ีสดุของประเทศไอซ์แลนด์  
นกัทอ่งเท่ียวกวา่ 95% ตา่งไมพ่ลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแห่งนี ้อิสระให้ทา่นแช่
น า้แ ร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ  Stream & Sauna เพ่ื อการพักผ่อนตาม
อธัยาศยั (มีบริการผ้าขนหนใูห้ท่าน *** กรุณาเตรียมชดุว่ายน า้และหมวกคลมุผม
ไปด้วยส าหรับการแชน่ า้แร่ในบลลูากนู *** 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

 

GRAND HOTEL REKJYAVIK หรือเทียบเท่ำ 
น ำท่ำน ตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora 

borealis) เป็นปรำกฏกำรณท์ำงธรรมชำติ ที่จะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำม

ที่ทอ้งฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำนั้น ซ่ึง แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) 

จะปรำกฏเป็นแสงสีเขียวที่พำดผ่ำนทอ้งฟ้ำยำมค ำ่คืน  

REKJYAVIK 

วันท่ีแปด เรคยำวิค-เฮลซิงกิ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม บุฟเฟต์ 



 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเรคยาวิค เพ่ือให้ท่านได้สนุกไปกับกิจกรรมล่องเรือชม
ปลำวำฬ เป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเท่ียว ในการชมวาฬแบบธรรมชาต ิวาฬมิงค์ หรือ
ในส าเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกวา่ มิงคี (Minke) การลอ่งเรือชมวาฬใช้เวลา  
2 – 3  ชัว่โมง (บนเรือมีชุดกันหนาวให้บริการ) (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีบริษัทเรือ
ยกเลิกให้บริการ อนัเน่ืองมาจากสภาพภมูิอากาศไมเ่อือ้อ านวย)  

    

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยำ (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนา

คริสต์ท่ีสงูท่ีสดุในไอซ์แลนด์ เป็นจดุท่ีสงูอีกจดุหนึง่ของเมืองท่ีเม่ือขึน้ไปด้านบนจะ
มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีมี้ความส าคัญในฐานะ
เป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón 
Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการ
ก่อสร้าง 38 ปีคือตัง้แตปี่เร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 
แล้วน าท่านไปชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านท่ีมีเร่ืองราวใน
ประวตัิศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นท่ีรับรองและจดัเลีย้ง ผู้น า 2 ประเทศ
มหาอ านาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ , ศาลา
เทศบาลเมือง 
น าท่านไปชมเพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ไว้คอยต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ ออกแบบอาคารรูปทรงคล้าย
ลกูโลกคร่ึงวง ตัง้อยูบ่นฐานท่ีคล้ายถงัน า้มองเห็นได้ในระยะไกล โดดเดน่ แบง่เป็น
ส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ไวกิง้, สวนน า้ 
และร้านขายของท่ีระลกึ 

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบินเคฟลำวิก (Keflavok International Airport)  
18.50 น. “เหิรฟ้าสูส่นามบนิเฮลซิงกิ” โดยสายการบนิฟินแอร์ เท่ียวบนิท่ี AY994 

(ใช้เวลาบนิประมาณ 03.30 ชม.) อิสระอาหารค ่า ณ สนามบนิ 

 

วันท่ีเก้ำ เฮลซิงกิ  
00.20 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ (เวลาท่ีไอซ์แลนด์ ช้ากว่าเฮลซิงกิ 

3.30 ชัว่โมง) 
 

 CLARION HOTEL HELSINKI หรือเทียบเท่ำ    HELSINKI 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

09.00 น. น าท่านชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง 
ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียท่ีจัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีชนะรางวลัออสการ์เร่ือง เรดส์ โดยใช้ฉากมโหฬารของ
เฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต น าท่าถ่ายรูป TEMPPELIAUKIO 

CHURCH หรือ ROCK CHURCH เป็นโบสถ์   ท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าท่ีอ่ืน 
โดยแต่เดิมพืน้ท่ีของโบสถ์นีเ้ป็นเนินเขาและผู้ ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ท่ี
น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพ่ือสร้างโบสถ์ในนัน้ โบสถ์ท่ีได้ขึน้ช่ือว่าเป็น 
โบสถ์แห่งความรักและมีความเช่ือว่าเม่ือใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเร่ืองเก่ียวกับ
ความรักในโบสถ์นีแ้ล้วจะสมหวงัในสิ่งท่ีอธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเช่ือเร่ืองนี ้

        



 

 

 

เน่ืองจากโบสถ์นีส้ร้างขึน้ เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเม่ือวันท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ของปีถัดไป และนัน่คือสาเหตท่ีุหนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจดั
งานแต่งงานกันท่ีโบสถ์แห่งนี  ้โดยโบสถ์แห่งนีย้ังเป็นหนึ่งใน “Helsinki’s most 

popular tourist attractions” อีกด้วย ผ่านชมอุทยานท่ีตัง้ของ อนุสำวรีย์ชำน
เซเบลลุส (SIBELIUS MONUMENT) บุคคลส าคัญของประเทศ ผู้ ประพันธ์
เพลงปลุกใจรักชาติ ผ่ำนชม มหำวิหำรเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซึ่งใน
อดีตเรียกวา่โบสถ์นิโคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสทุธ์ิสวยงาม ตัง้เดน่ตระหง่านอยู่
จนเรียกวา่เป็นจดุแลนด์มาร์กของเฮลซิงก็ว่าได้ซึง่จะมีนกัทอ่งเท่ียวนิยมมาถ่ายรูป
กนัอย่างเป็นจ านวนมาก และท่ีเซเนท สแควร์แห่งนีย้งัมีสถาปัตยกรรมแบบยโุรปท่ี
งดงามและคลาสสิคให้ชมกันอีก อย่างท าเนียบรัฐบาล ท่ีมีความงามของเสาหิน
แบบคอรินเธียนให้ได้ยล และท่ีอาคารของมหาวิทยาลยัเฮลซิงกิ มีความสวยงาม
ของเสาหินแบบไอออนิกให้ได้ช่ืนชมกนั    

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
 อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าท่ี“ตลำดนัดริมทะเล” (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียง

นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่ง
ขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยงัเป็นท่ีตัง้สถานท่ีส าคญั อาทิ  
ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าตาม
อธัยาศยั ในยา่นถนนคนเดนิ หรือห้างสรรพสินค้าช่ือดงั ท่ีเตม็ไปด้วยสินค้า 
แบรนด์เนมราคาพิเศษ   

 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
22.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซิงกิ เพ่ือเชคอินและท าคืนภาษี (Tax Refund)  
วันท่ีสิบ กรุงเทพฯ   
00.40 น. “เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ” โดยสายการบินฟิน แอร์ เท่ียวบินท่ี AY143 

(ใช้เวลาบินประมาณ 09.55 ชม.) สายการบินฯ มีอาหารเช้า และอาหารกลางวนั 
บริการระหวา่งเท่ียวบนิสูก่รุงเทพฯ 

 

15.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

 
*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะของเงนิบำทที่ไม่คงที่  

 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบนิ / สภำวะทำงอำกำศซึ่งกำรเปล่ียนแปลงนี ้ทำงบริษัทฯ 
จะยดึถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทำงเป็นส ำคัญ *** 

ค่ำทัวร์ต่อท่ำน : อัตรำค่ำบริกำรนีส้ ำหรับผู้เดนิทำงตัง้แต่ 15 ท่ำน ขึน้ไป 
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่หรือเดก็ 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ ทา่นละ 
 ในกรณีท่ีทา่นเดนิทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียว เพิ่มทา่นละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบนิ ลดทา่นละ 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแล้วหกัออก 

165,900.-       
21,900.-        
35,000.- 
2,500.-               

 

รำคำอำจมีกำรปรับขึน้-ลง ตำมรำคำน ำ้มันท่ีปรับขึน้ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบิน 
ประกำศปรับ และท่ีมีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คดิ ณ วนัท่ี 07 สิงหาคม 2561 ) 

 



 

 

 

กำรจองทัวร์   
  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 60,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของทา่น) 
 กรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้ำ 30 วัน ก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทัวร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ –เรคยาวิก -เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ 

 โดยสายการบินการ์ฟิน แอร์ (AY) 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบิน 
 คา่โรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนโปรแกรม และคา่น า้ด่ืม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
 คา่พาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตามระบไุว้ในโปรแกรม 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น  
 คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ทา่นตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ท่ีมีอำยุตัง้แต่75ปีขึน้ไป) 
ค่ำทัวร์ไม่รวม : 
  คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 3 ยโูร  ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 8 วนั คดิเป็น 24 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ไทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ยูโร (ขึน้อยู่กับความพึงพอใจ
ของท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพัก
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ทา่น) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน า้มนัของสายการบนิ (หากมีการปรับขึน้) 
 คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมตา่งๆ 



 

 

 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด (ยกเว้นค่าวีซ่าท่ีย่ืนและตั๋ว

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีต้องการันตี มัดจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีคา่มดัจ าท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้) 

  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 50,000 บาท + คา่วีซา่ (ถ้ามี) 
  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 10-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 50,000 บาท + คา่ใช้จา่ยอ่ืน (ถ้ามี) 
  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1-9 วนั  หกัคา่ใช้จ่าย 100% ของคา่ทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัได้ท าการย่ืนวีซา่เรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใช้จา่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม 

เอกสำรในกำรใช้ยื่นวีซ่ำ : 
11.หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อน
น าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรับทา่นท่ีมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพ่ือน าไป
อ้างอิงกบัทางสถานทตู) 
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจบุนั พืน้ฉากหลงัรูปต้องมีสีขาวเท่านัน้ รูปจะต้องเป็นภาพท่ีคมชดั ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้าม
ถ่ายรูปและตกแตง่ภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 นิว้ 2 รูป (ทางสถานทูตไม่
พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  
4.ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
5.ส าเนาทะเบียนสมรส  
6.ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  
7.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถ้ามี)  
8.หลกัฐานการเงิน โดยต้องขอจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ พร้อมถ่ำยส ำเนำจำกสมุดเงิน
ฝำกส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพร้อมกับ
ตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจบุนั)  
9.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน้) 
กรณีเป็นพนกังาน  

 จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาที่อนุมตัิให้ลาหยุด พร้อม
ประทับตรำของบริษัท 

กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

 จดหมายรับรองจากหนว่ยงานและส าเนาบตัรราชการ พร้อมประทับตรำองค์กร 
เกษียณอายรุาชการ ส าเนาบตัรข้าราชการเกษียณอาย ุ1 ชดุ 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทัง้เซ็นช่ือ



 

 

 

รับรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  
กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นัน้) 

 จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่และส าเนาบตัรนกัศกึษาพร้อมทัง้เซ็นช่ือรับรองส าเนา พร้อม
ประทับตรำสถำบัน 

เดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี  

 จะต้องมีใบอนญุาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไมไ่ด้เดนิทางกบับิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุร
เดินทางไปตา่งประเทศจากทัง้บิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองคา่ใช้จ่ายให้กบับตุร ท่านท่ีบตุรเดินทางไปด้วย ต้องไปท า
ท่ีส านกังานเขตท่ีท าเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และต้องไปเซ็นเอกสำรต่อหน้ำเจ้ำที่
รับยื่นวีซ่ำ 

กรณีเป็นแม่บ้าน  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใช้หลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได้ ในกร ณีท่ี
ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ (พร้อมกับเขียนช่ือ-นามสกุล วัน
เดือนปีเกิด ของสามี และบตุร ท่ีมีด้วยกนั) 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้ เดินทางแทน  
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างปร ะเทศ 

เหตกุารณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตัิเหตตุ่างๆ  ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วย
เหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) / หนงัสือเดนิทางนกัการทตู (เลม่สีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียว
ใช้หนงัสือเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สีเลือดหม)ู 

กรณีเดนิทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง 
 ในกรณีลูกค้าด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลกูค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ด้วยตวัเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความลา่ช้าหรือยกเลิกเท่ียวบนิอนัด้วยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 



 

 

 

 
 
 

คา่ใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทา่นัน้ (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท าการ Refund ได้เทา่นัน้) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์นัน้ๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน  แล้วทัวร์นัน้ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศได้ 

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคมุทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
คา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม  ซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท า
ให้ทา่นไมไ่ด้ห้องพกัตดิกนัตามท่ีต้องการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือตดิตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึน้บนเคร่ืองบนิโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น า้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนญุาตให้ถือขึน้เคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกัน
ในถงุใสพร้อมท่ีจะส าแดงตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ( ICAO 
) 

 หากท่านซือ้สินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบนิ จึงสามารถน าขึน้เคร่ืองได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 
 ของมีคา่ทกุชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสญูหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านัน้ ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คณูด้วยน า้หนกักระเป๋าจริง 
ทัง้นีจ้ะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) 
ดงันัน้จงึไมแ่นะน าให้โหลดของมีคา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดงันัน้ท่าน
ต้องระวงัทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ใน
ระหวา่งการเดนิทาง 

กำรเดนิทำงเป็นครอบครัว  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ม่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หลังจำกกำรจองทัวร์และช ำระเงนิมัดจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้ำงต้นทุกประกำร 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


