
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12226 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรคยาวคิ – บลูลากูน – วงแหวนทองค า – น ้าตกสโกก้า – วคิ – อุทยานแห่งชาตสิกาฟตาฟิล  
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า – สกาฟตาเฟล - ขับสโนโมบลิ – ชมทุ่งน ้าแข็งไมร์ดาลสโจคูล  



 

 

 

เซลล์ฟอสส์ – ชมปลาวาฬ – เรคยาวคิ 
เคร่ืองบินใหม่ล่าสุด Airbus A350-900 V1 บินตรงสู่เฮงซิงกิ ต่อเคร่ืองสู่ไอซ์แลนด์                                                  

ก าหนดการเดนิทาง 

07-15 เม.ย.2562 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย.62(1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค 
20.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY144 
วันจันทร์ที่ 8 เม.ย.62(2)    เรคยาวิค – เรคฮอล์ท – วงแหวนทองค า – วิค 
06.05 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ หลงัผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น ต่อเคร่ืองสู่กรุง

เรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์ 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY991 หมายเหตุ ใช้

สายการบินเดียวกนัมคีวามสะดวกมากในการขนย้ายกระเป๋า *** 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวกิ เมืองเรคยาวคิ Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง Reykholt (101 ก.ม.) เป็นหน่ึงในสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ
ไอซ์แลนด์เป็นท่ีตั้ งของศูนยว์ฒันธรรมและโบสถ ์
Reykholt มีช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุดในฐานะบา้นของ
ผูเ้ขียน Snorri Sturlison ท่ี รู้จักกันดีในไอซ์แลนด์
ในช่วงปี 1206-1241 มีสระว่ายอุ่นใตพ้ิภพโบราณช่ือ 
Snorralaug เป็นหน่ึงในไม่ก่ีส่ิงท่ีเก็บรักษาไวท้ั้งหมด
จากยุคกลางของไอซ์แลนด์ น าท่านเดินทางเข้าสู่
บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National 
Park  ทางองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานท่ีแสดงความคิดเห็นและ
คดัเลือกผูน้  าของชาวไอซแ์ลนด ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพ้ืนท่ี ท่ีไดก้ารยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ีสวยงามของ
ไอซแ์ลนดแ์ห่งหน่ึง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านชม น า้ตก Gull Foss หรือน า้ตกทองค า(Golden Falls)ซ่ึงน ้ าตก ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด เพราะ

ความสวยงามของละอองน ้ าท่ีตกลงกระทบกบัพ้ืนดา้นล่างและสะทอ้นกบัแสงไปนั้นมีความสวยงามแปลกตา 
และใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน ้ าท่ีใส
สะอาดท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งบนยอด
เขาไหลลงมาน าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อ
ทองค า Golden Circle(85 ก.ม.)เส้นทางธรรมชาติ 
มรดกโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าพุร้อน ท่ีมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ น าท่านชมบ่อน ้ าพุ ร้อน 
Geysir ท่ีมีความสูงของน ้ าพุถึง 200ฟุตจากพ้ืนดิน ท่ี
พวยพุ่งสู่ทอ้งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นค าศพัท์
ท่ีใชเ้รียกน ้ าพุร้อนแบบน้ีทัว่โลก จากนั้นน าท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 14  
เมตร ท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร 
น าท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ชมเคริด Kerid ปาก
ปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ ในบริเวณนั้นจะมีน ้ าขงัตวัอยูใ่ตดิ้น เป็นลกัษณะท่ีหาชมไดย้ากมาก 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Icelandia Vik Hotel / พกัระดับใกล้เคียง 

วันอังคาร ที่ 9 เม.ย.62(3)    วิค – ธารน ้าแข็งไมดาลโจคูล – ขับสโนโมบิล 
 อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – ฮอฟน์ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   



 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่บริเวณธารน า้แข็ง Myrdalsjokull Glacier ซ่ึงมีความหนาของน ้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน ้ าแข็งถึง 1 กิโลเมตร มีความกวา้งเป็นอนัดบั 4 ท่ีมีพ้ืนท่ีกว่า 596 ตาราง
กิโลเมตร เมื่อโดนแสงกระทบจะเกิดเป็นสีฟ้า
อมเขียวใสสวยงามเหมือนมรกต น าท่าน
ต่ืนเตน้เร้าใจกบัการนัง่รถโฟร์วลิ (ขบัเคล่ือนส่ี
ลอ้) ไต่ข้ึนเขาท่ีมีความสูงชนั และมีความสูง
กว่าระดับน ้ าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้ นมี
เวลาให้ท่านได้สัมผสักับการขบัรถสโนวโ์ม
บิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน ้ าแข็งขนาด
ใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลา
เซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช้เวลาขับสโนโมบิล 
ประมาณหน่ึงชัว่โมง ขบัคนัล่ะสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านล่ะ 8,000 บาท *** มีชุด
กนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทา้ลุยหิมะเตรียมไวบ้ริการทุกท่าน *** 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ

สกาฟตาเฟล Skaftafell เท่ียวชมทัศนียภาพ
ทางใตข้องประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปดว้ย
ความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวา
ท่ีแข็งตวั แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั
เมื อ ง ฮ อฟ น์  Hofn (135 ก .ม .)  เป็ น เมื อ ง
ชาวประมงอยู่ทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ของประเทศ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hotel Hofn / พกัระดับใกล้เคียง 

วันพธุท่ี 10 เม.ย.62(4)     ฮอฟน์ – ลากูน โจคูซาลอน – หาดทราดด า – น ้าตกสโคคาร์ฟอสส์  
   น ้าตกเซลจาแลนด์ฟอสส์ – เฮลล่า – ล่าแสงเหนือ  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
น าท่านเดินทางสู่บริเวณลากูนโจคูซา
ลอน ชมธารน ้าแข็ง และภูเขาน ้าแข็ง ที่
ลอยอยู่ ในบริเวณลากูน อย่างสวยงาม 
(80 ก.ม.) โจคูซาลอนเป็นทะเลสาบท่ีมี
ก้อนน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์



 

 

 

ตั้งอยูใ่กลบ้ริเวณอุทยานสเกฟตาลเฟลล ์โจคูซาลอน เกิดข้ึนในช่วง ค.ศ.1934-1935 และ ค่อยๆ ขยายตวัเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆ ปัจจุบันกินพ้ืนท่ีกวา้ง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้ าถึง 200 เมตร จากนั้ นน าท่านชม 
(Reynisdrangar)ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวข้ึนกลางแม่น ้ าตาม
ธรรมชาติ ชมหาดทรายด า ท่ีเต็มไปดว้ยหินสีด าและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลต ์(เกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ี
แข็งตวัอยา่งรวกเร็วเม่ือเจอน ้ ากบัทะเลท่ีเยน็) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถแ์ละในบริเวณน้ียงัเต็มไป
ดว้ยบรรดานกต่างๆ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของน ้าตก Skogafoss ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่ง

หน่ึงของไอซแ์ลนด ์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้ า สโกกา้  น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบั ภูเขาไฟ
เอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขา
ไฟอนัโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลัง
จากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบนั
เป็นสถาน ท่ี  ท่ อง เท่ี ยว ท่ีส าคัญ ท่ี มี
นักท่องเท่ียวแวะเวียนมาถ่ายรูปความ
สวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปก
คลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้ งปีอีกด้วย
ระห ว่ า งท าง ท่ าน จะได้สั ม ผ ัส กับ
ธรรมชาติอันงดงามน าท่านเดินทาง
น ้ าตกเซลจาลนัต์ฟอสส์ (Seljaleandsfoss Falls) หน่ึงในน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์อยู่
ในช่วงระหว่างเมืองเซลฟอส (Selfoss) และสโคคาร์ฟอสส์ (Skogafoss) น ้ าตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร ส่ิง
แรกท่ีจะไดพ้บเม่ือเดินทางไปเยอืนเซลจาลนัตฟ์อสส์คือ ตน้หญา้และมอสสีเขียวท่ีข้ึนโอบลอ้มน ้ าตก อีกทั้งยงั
มีดอกไมห้ลากสีสนัทั้งสีเหลือง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฮลล่า (Hella)(34 ก.ม.) 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
 
 
***  พเิศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มฮีีทเตอร์) ไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยังจุดที่มโีอกาสเห็น

แสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิี่ไม่สามารถคาด
เดาได้ แต่มคีวามเป็นไปได้สูงที่จะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ระหว่าง กนัยายน-เมษายน) ** 

พกัที่:  Stracta Hotel / พกัระดับใกล้เคียง 

วันพฤหัสฯ ที่ 11 เม.ย.62(5)    เฮลล่า – เรคยาวิค – ดินเนอร์บนอาคารพาร์ลาน 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   



 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก(87 ก.ม.)เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซแ์ลนด ์ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงท่ีอยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก น าท่านเท่ียวชมเมือง
หลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลแห่งน้ี 
โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมือง
หลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็น
เมืองหลวงท่ีตั้ งอยู่ใกลก้ับขั้วโลกเหนือ
มาก ท่ี สุดโดยตั้ งอยู่ไ ม่ ไกลจาก เส้น
อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ท าเลท่ีตั้ งอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึง 
Ingolfur Arnarson ชาวน อ ร์ ดิ ค  เป็ น ผู ้
อพยพคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรคยาวิกใน
ปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตั้งให้
เป็นเมืองหลวง  ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเก็บภาพอาคารHofdi ท่ีใชป้ระชุมผูน้  าระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กบัประธานาธิบดีกอบอชอฟ ใน

สมยัสงครามเย็น น าชมซันวอยเอจเจอร์ 
The Sun Voyager สถานท่ีสวยงามจุดหน่ึง
ใน เส้ น ท า งช า ย ฝ่ั ง เมื อ ง เร ค ย า วิ ก 
ประติมากรรมเหล็กกลา้ขนาดใหญ่ รูปร่าง
คลา้ยเรือไวก้ิง น าท่านชมฮาร์ปา โรงละคร
โอเปร่า น าท่านชมโบสถป์ระจ าเมืองท่ีใช้
จดังานพิธีทางศาสนาท่ีส าคญัของประเทศ
ซ่ึงมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลก จากนั้น
น าท่านชมตึกอาคารรัฐสภา 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร Utiblainn Bar & Restaurant, Reykjavik ช้ันสูงสุดของอาคารพาร์ลาน 

พกัที่:  Radisson Blu Saga Hotel / พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันศุกร์ ท่ี 12 เม.ย.62(6)     เรคยาวิค – ภูเขาคีร์กจูเฟล – น ้าตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวิค 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคร์ีกจู

เฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทาง
ฝ่ั งต ะวัน ตกของไอซ์ แลน ด ์
(West Iceland) หน่ึงในสถานท่ี
ถ่ายภาพทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมอง
ยอดเขารูปกรวยคว  ่า มีน ้ าตกและ
ธ า ร น ้ า ร า ย ร อ บ  เป็ น ภ าพ
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ป ร ะ เท ศ
ไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภู เขาลูกน้ีมี
ความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่
ว่าจะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ น า้ตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) จดัว่าเป็นน ้ าตกท่ีมีความสวยงาม

มาก  ซ่ึงเป็นน ้ าตกสาขาห น่ึ ง
ของน ้ าตกใหญ่ท่ีก่อก าเนิดจาก
แหล่งล าธารและแม่น ้ าสายต่างๆ
เป็นระยะทางกว่า 900 เมตร ของ
ทุ่งลาวาท่ีเกิดจากภูเขาไฟท่ีอยู่
ภายใต้ธารน ้ าแข็ ง แลงโจกุล 
Langjökull จ า ก นั้ น น า ท่ า น
เดินทางลอดอุโมงกลับสู่เมือง
เรคยาวิค จากนั้นอิสระเลือกซ้ือ
หาสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Radisson Blu Saga Hotel / พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

 

 

 



 

 

 

วันสาร์ที่ 13 เม.ย.62(7)     เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น ้า บลูลากูน – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์

ใหม่ในการชมสัตวท์างทอ้งทะเล ซ่ึง
ท่านจะไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่างๆ 
มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานา
พั น ธุ์  ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น พั น ธุ์ Killer 
Whale(Orca),Minke Whale 
Humpback Whale นอกจากนั้น ท่าน
จะมีโอกาสไดพ้บกบัความน่ารักของ
ปลาโลมา Dolphin ซ่ึงจะมาว่ายน ้ า
ห ยอก ล้อ ท่ าน อ ยู่ ข้ า ง เรื อ อย่ า ง
มากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ี **บนเรือมีชุดกนัหนาว
บริการ *** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีเรือยกเลิกใหบ้ริการอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ  านวย *** 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ท่านเดินทางสู่ บ่อน า้ร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อน ้ าร้อนซ่ึงเต็มไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา

(Sillica),พืชทะเล(blue greenalgae),โคลนซิ ลิกา(SillicaMud), ฟลูออรีน(Fluoringe),โซเดียม  (Sodium) 
โปตัสเซียม(Potassium),แคลเซ่ียม
( Calcium),ซั ล เ ฟ ต 
( Salphate),ค ล อ รี น
(Chlorine),ค าร์บ อน ไดออกไซด์
( Carbon Dioxide) เ ป็ น ต้ น 
นอกจากนั้น ภายในบ่อน ้ าร้อนบูล ลา
กูน ยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่าน
ผ่อนคลาย และรักษาโรคท่ีเก่ียวกับ
ผิวหนังได้ และยงัช่วยให้ผิวพรรณ
เปล่งปลัง่อีกด้วย ท่านจะไดส้ัมผสักับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน ้ าในบ่อน ้ าร้อนบูลลากูน *** 
กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้ าติดตวัไปดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมือง เรคยาวิค *** 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Radisson Blu Saga Hotel / พกัระดับใกล้เคียง 

วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย.62(8)  เรคยาวิค – เฮลซิงกิ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้าแบบกล่อง / เดินทางเข้าสู่สนามบิน 
09.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY992 



 

 

 

15.50 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เที่ยวบินที่ AY141 

วันจันทร์ที่ 15 เม.ย.62(9)  กรุงเทพฯ   
07.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้  าทัวร์ มีอ  านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการ
ตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

07-15 เม.ย. 2562 135,900 135,900 131,900 49,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค-เฮลซิงก-ิกรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน12 ช.ม. / วนั   
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
 ต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ และบริกรตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่พกั 
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)  
 ***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพียง 1 ช้ินเท่าน้ัน น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
 และกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 1 ช้ิน น ้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  



 

 

 

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วน
ที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

  

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 



 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ
ส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนั
เน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  โดยจะหัก
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


