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ไอซ์แลนด์ ดูแสงเหนื อ ขี่สโนว์โมบิล 9 วัน
เมืองเรคยาวิ ก – น้าตกครีกจ์ ูเฟลฟอสส์ – ภูเขาหมวกแม่มด - หมูบ่ า้ นวิก
โจกุลซาลอน - หาดทรายดา REYNISFJARA – ธารน้าแข็ งไมดาลโจกุล
อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์ - น้าพุรอ้ นกียเ์ ซอร์ - บลูลากูน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไทย-ฟิ นแลนด์)
20.00 น. พร้อมกัน ณ สู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ ผู โ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟิ นน์แอร์ เจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับพร้อมบริ การติดป้ายชื่อพร้อมริ บบิ้นให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
23.05 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 144 สายการบินฟิ นน์แอร์ (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง
05.20 น.
07.40 น.
09.30 น.

เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเคฟลาวิค – น้าตกครีกจ์ เู ฟลฟอสส์ – ภูเขาครีกจ์ เู ฟลฟอสส์
(ฟิ นแลนด์-ไอซ์แลนด์)
เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 991 สายการบินฟิ นน์แอร์
ถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นาท่าน
เดินทางสู ่ ครีกจ์ ูเฟล เป็ นภูเขาที่ตัง้ อยู ท่ างฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ เรี ยกได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์อีก หนึ่ งสิ่ งของประเทศ
ไอซ์แลนด์เลยก็วา่ ได้
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง น้าตกครีกจ์ ูเฟลฟอสส์ ให้ทุกท่านได้ถา่ ยภาพเก็บ
เป็ นที่ ระลึ ก บริ เวณด้า นหลัง ของน้า ตกมี ภูเ ขาคี ร ์ก จู เ ฟล หรื อ
“ภูเขาหมวกแม่มด” ตัง้ อยูเ่ พียงหนึ่ งเดียว เป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่ ี ได้รับ
ความนิ ยมมากที่ สุ ดของไอซ์แ ลนด์ นอกจากนี้ นั ก ปี นเขาที่ มี
ประสบการณ์นิยมมาปื นขึ้นไปชมความงามบนยอดเขา คีร์กจูเฟล เป็ น
สถานที่ที่มีความงดงามตลอดทัง้ ปี ไม่วา่ จะเดินทางมาเที่ยวในช่วงไหน
ด้วยหิ มะเป็ นสีขาวโพลน
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู ท่ ่ ีพัก
 ณ Selfoss Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม น้าตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น้าตกสโกการ์ - หมู่บา้ นวิก
(ไอซ์แลนด์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่
น้ าตกเซลจาลัน ต์ฟอสส์ เป็ นหนึ่ งในน้ า ตกที่ มี ช่ ื อเสี ยงที่ สุ ด ของ
ประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้า ตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต)
แวะถ่ายภาพกับน้าตกชื่ อดังเสร็ จแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง
น้าตกสโกการ์ เพื่ อเที่ยวชมและแวะถ่ายภาพน้าตกที่มีความสู งถึง 62
เมตร สโคการ์ ฟ อสส์ไ ด้ช่ ื อว่า เป็ นน้ า ตกที่ สู ง ที่ สุ ด ทางภาคใต้ข อง
ไอซ์แลนด์ ด้วยภาพของม่านน้าสีขาวขนาดใหญ่ท่ ีทรงพลัง ไหลเทลงมา
สูพ่ ้ ื นเบื้ องล่างตัดกับลานกว้างและโขดหิ นด้วยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีดาที่เกิดจากเถ้าถ่านลาวา
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู ่ หมู่บา้ นวิก หมูบ่ า้ นเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ท่ ีมี
รายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่ อปี 1991 เป็ นหมูบ่ า้ นที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้วา่ จะไม่ใช่
ชายหาดที่ดีท่ ีสุดแต่ก็เป็ นสถานที่น่ามหัศจรรย์ท่ ีน่าไปชมเป็ นอย่างยิ่ง
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู ท่ ่ ี พัก  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรื อ
ระดับเดียวกัน หลังจากเข้าสู ท่ ่ ีพกั ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย บริ เวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับปรากฏการณ์
“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนื อ ซึ่งเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุง่ หิ มะในคื นที่มืด
สนิ ท มักพบได้ในช่วงฤดูหนาวเดื อนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ
และค่า KP ในขณะนัน้ ด้วย)

วันที่สี่

อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส์ – โจกุลซาลอน – ธารน้าแข็งพันปี

(ไอซ์แลนด์)

เช้า

กลางวัน

คา่

วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านสู ่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ จนเข้าสู เ่ ขต
อุทยานฯที่ใหญ่ท่ ีสุ ดเป็ นอันดับ 2 ตัง้ อยูใ่ ต้ธารน้าแข็งที่ใหญ่ท่ ีสุ ดเรี ยกว่าวาตนาเยอคู ตล์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300
ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้าแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู ่ โจกุลซาลอน ธารน้าแข็งพันปี อันเป็ นที่รูจ้ กั กันเป็ น
อย่างดี วา่ เป็ นทะเลสาบธารน้าแข็ง ที่ ใหญ่ท่ ีสุ ดในไอซ์แลนด์ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ.1934 -1935 และค่อยๆ
ขยายตัวเพิ่มพื้ นที่ข้ นึ เรื่ อยๆ ปัจจุบนั กินพื้ นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้าถึง 200 เมตร ได้ช่ ื อว่าเป็ น
ทะเลสาบที่ลึกเป็ นอันดับสองของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่ จะเห็ นน้าแข็งก้อนใหญ่ ๆ ที่ละลายลงมาจากภูเขา
น้าแข็งด้านบน และไหลลงสูท่ ะเล บางครั้งอาจเห็ นนกทะเลสีดาที่ริมฝั่งทะเลตรงปลายเชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่
มีช่ ื อเรี ยกว่า Skúas และสี ขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรี ยกว่า big seagulls บางครั้งอาจจะได้เห็ นสิ งห์โตทะเลที่ดาผุ ดดา
ว่ายบริ เวณนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางกลับสูเ่ มื องวิก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู ท่ ่ ี พัก  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรื อ
ระดับเดียวกัน หลังจากเข้าสู ท่ ่ ีพกั ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย บริ เวณรอบๆโรงแรมท่านสามารถพบกับปรากฏการณ์
“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนื อ ซึ่งเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุง่ หิ มะในคื นที่มืด
สนิ ท มักพบได้ในช่วงฤดูหนาวเดื อนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ
และค่า KP ในขณะนัน้ ด้วย)
ไมดาลโจกุล - ขับขี่สโนว์โมบิล - หาดทรายดา REYNISFJARA BLACK SAND BEACH – Dyrhólaey จุดชมวิว
ริมชายฝั ่ง - เมืองเรคยาวิก
(ไอซ์แลนด์)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ ไมดาลโจกุล Myrdaljokull ธารน้าแข็งขนาด
ใหญ่ ที่ถูกเปลี่ยนเป็ นลานกว้างเพื่ อกิจกรรมผจญภัยในช่วงฤดูหนาว นาท่านสนุ กสนานกับกิจกรรม สโนว์โมบิล ขับ ขี่
ตะลุยหิ มะไปตามเส้นทางธรรมชาติท่ ีสวยงามบนทุง่ น้าแข็ง ซึ่งจะทาให้ทุกท่านสนุ กสนานและตื่ นเต้นตลอดการเดินทาง
(กิจกรรมนี้ ผขู ้ บั ขี่ 2 คน/คัน สามารถสลับผูข้ บั ขี่ได้ระหว่างการเดินทาง)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู ่ หาดทรายดา REYNISFJARA BLACK SAND
BEACH แห่งไอซ์แลนด์ เป็ นหาดทรายดาที่สวยที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ ตัง้ อยูห่ ่างจากหมูบ่ า้ นเล็กๆทางตอนใต้ของ
ประเทศ บนชายหาดเต็มไปด้วยกรวดสีดาสนิ ทเป็ นตะกอนเม็ดทรายสี ดาที่สะสมตัวกัน
บริ เวณชายหาด เมื่ อมองดูระยะไกลเหมื อนดิ นสี ดา นับเป็ นชายหาดที่ แปลกตามาก
หาดทรายนี้ เกิดขึ้นจากการสึ กกร่อนของหิ นลาวาและแนวหิ นบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไป
สะสมตัวบริ เวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้ มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลาย
ผุพงั ติดกับหาดทรายดานี้ มีแท่งหิ นบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรี ยงซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆ
อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ราวกับ เป็ นปฏิ มากรรมที่ตัง้ ใจสร้างขึ้นมาจากนั้นนาท่าเที่ยวชม
Dyrhólaey จุ ดชมวิว ริ มชายฝั ่ง ทะเล จุ ดเด่นของที่นี่ คื อตรง
ปลายสุ ดของแหลม เป็ นจุ ดที่หน้าผาถู กน้าทะเลกัดเซาะจนเกิ ด
เป็ นโพรงใหญ่ ขนาดที่เรื อสามารถแล่นผ่านได้เลย ชื่อ Dyrhólaey
มีท่ ีมาจากเจ้าก้อนหิ นเป็ นโพรง (Dyrhólaey แปลว่า door-hole)
จากจุ ด นี้ หากเรามองไปทางทิ ศ เหนื อเราจะเห็ นธารน้ า แข็ ง
Myrdalsjokull หากมองไปทางฝั่ง ตะวัน ออกคื อ กลุ ่ม หิ น ลาวา

คา่

วันที่หก
เช้า

กลางวัน

คา่

วันที่เจ็ด

Reynisdrangar และหากมองไปฝั่งตะวันตก จะเห็ นชายหาดที่ทอดตัวยาวไกล จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองเรคยาวิก
เป็ นเมื องหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็ นเมื องหลวงที่ตงั้ อยูใ่ กล้กบั ขัว้ โลกเหนื อมากที่สุ ด โดยตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากเส้น
อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทาเลที่ตงั้ อยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ่ ีพัก ณ Foss Hotel Reykjavik หรื อระดับเดียวกัน สาหรับ
ท่านที่สนใจทัวร์เสริม เพื่อตามล่าแสงเหนื อในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อได้ท่ีเคาน์เตอร์ของโรงแรม ทัวร์เสริม
จะมีจ ดั ให้บริการในวันที่มีการพยากรร์ว่ามีโอกาสพบแสงเหนื อหรือ แสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่า
ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศและค่า KP ในขณะนัน้ ด้วย)
น้าตกกุลล์ฟอสส์ – น้าพุรอ้ นกียเ์ ซอร์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์ - บลูลากูน – อาบน้าแร่
(ไอซ์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ น้าตกกุลล์ฟอสส์ น้าตกที่ได้รับการกล่าว
ขานว่าเป็ นน้าตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้วา่ สวยงามกว่าน้าตกไนแองการ่าอีกด้วย ถื อว่าเป็ นน้าตก
มีช่ ือแห่งหนึ่ งในจานวนสถานที่ ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็ นหนึ่ งใน 3 สถานที่ท่ ีประเทศไอซ์แลนด์
จัดให้อยู ใ่ น “วงกลมทองคา” (Golden Circle) ที่ เมื่ อผู ม้ าเยื อนไอซ์แลนด์ตอ้ งไม่พ ลาดที่จะมาท่องเที่ยว น้าตกแห่ง
Gullfoss มีความหมายว่า น้าตกทองคา เนื่ องจากเมื่ อละอองน้าปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็ นสีทอง
อร่าม และปรากฏเป็ นรุ ง้ กินน้าให้พบเห็ นแก่ผูม้ าท่องเที่ยว ซึ่งถื อเป็ นภาพที่อลังการสวยงามสมคาเล่าลื อ จากนั้นนาท่านชม
น้าพุรอ้ นกียเ์ ซอร์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุง่ ขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้าพุรอ้ นสามารถพุง่ ได้สูงถึง200
ฟุต แต่น่าเสี ยดายที่ในปัจจุบนั ไม่เป็ นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยงั สามารถพุ ง่ ได้มากสุ ดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที
นับเป็ นหนึ่ งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ งที่ไม่ควรพลาดชม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์ อยูท่ างด้านตะวันออกของเรคยาวิค
เป็ นอุทยานแห่ง ชาติ แห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่ งก่อตัง้ ขึ้นเมื่ อปี ค.ศ.
1928 ถู ก ขึ้น ทะเบี ย นจากองค์ก ารยู เนสโก (UNESCO) ว่า ให้เป็ น
สถานที่ อัน เป็ นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก
Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ย่ ิงใหญ่ท่ ีสุดในโลก แล้วยัง
มีภูเขา ทุง่ ลาวา หุบผา ถา้ ลาธาร น้าตกและทะเลสาบที่ใหญ่ท่ ีสุดของ
ประเทศ ชมรอยแตกของเปลื อกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่ องจากมี
การเคลื่ อนตัวแยกออกจากกันอยูต่ ลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคาร
รัฐสภาอันเก่าแก่ตงั้ แต่ปี 930 อิสระให้ทา่ นถ่ายภาพและเที่ยวชมความงดงามตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั  ณ FossHotel Reykjavik หรื อระดับเดียวกัน สาหรับ
ท่านที่ ส นใจทัว ร์เ สริม เพื่ อ ตามล่ าแสงเหนื อ ในช่ วงกลางคื น
สามารถติ ด ต่อ ได้ที่เ คาน์เ ตอร์ของโรงแรม ทัว ร์เ สริมจะมี จ ดั
ให้บริก ารในวัน ที่มีก ารพยากรร์ว่ามี โอกาสพบแสงเหนื อ หรื อ
แสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ
และค่า KP ในขณะนัน้ ด้วย)
โบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยา - อนุสาวรียข์ องเลฟร์ อีริกสัน - บลูลา
กูน – อาบน้าแร่
(ไอซ์แลนด์)

เช้า

กลางวัน

คา่
วันที่แปด
เช้า
10.25 น.
15.55 น.
16.50 น.
วันที่เก้า
07.25 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า โบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยา เป็ นโบสถ์
ทางศาสนาคริ สต์ท่ ีสูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่ งของเมื องที่เมื่ อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็ นทัศนี ยภาพของกรุ ง
เรคยาวิกได้โดยรอบ โบสถ์น้ ี มีความสาคัญในฐานะที่เป็ นศาสนสถาน เป็ นสถาปัตยกรรมที่มีเ อกลักษณ์สถาปนิ กกุดโยน
(Guðjón Samúelsson) เป็ นผู อ้ อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่ นิ สท์ ซึ่ งใช้เวลาการก่อสร้างถึ ง 38 ปี บริ เวณ
ด้านหน้าของโบสถ์ยงั มี อนุสาวรียข์ องเลฟร์ อีริกสัน ยื นตระหง่านอยูเ่ บื้ องหน้า โดยอนุ สาวรี ยน์ ้ ี สหรัฐอเมริ กามอบให้แก่
ไอซ์แลนด์เนื่ องในโอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี จากนั้นนาท่านไปชมสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งคื อ Hofdi House
บ้านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้เป็ นที่รับรองและจัดเลี้ ยง ผู น้ า 2 ประเทศมหาอานาจผูย้ ่ ิงใหญ่
ในการยุติสงครามเย็น นาท่านผ่านชม รัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และ ศาลาเทศบาลเมือง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองกรินก์วิก เพื่ อนาท่านสู ่ บลูลากูน แหล่งน้าพุรอ้ น
ที่มีช่ ือเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ เป็ นเขตที่มีการเคลื่ อนตัวของหิ นหลอม
ละลายใต้ดิน มากที่สุ ดในโลกแห่งหนึ่ ง การเคลื่ อนตัวนี้ ทาให้น้าในบ่อ
ร้อนขึ้นและมีไอน้าระเหยขึ้นมา เป็ นสถานที่อาบน้าแร่ขนาดใหญ่และมี
ชื่ อเสี ยงที่สุ ดในโลก เป็ นบ่อน้าร้อนที่ มีแร่ธาตุอุดมสมบู รณ์ห ลายชนิ ด
ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ทา่ นแช่ตวั
ในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่ อยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอก
หน้าด้วยโคลนสี ขาวของบลูลากูนที่ทาให้ผิวพรรณผ่องใสเรี ยบลื่ นขึ้น
ตัง้ แต่ครั้งแรก ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหลากชนิ ดของบลูลากูนเป็ นสินค้ายอดนิ ยมของผูไ้ ปเยื อน (มีบริการผ้าเช็ ดตัว โคลนสี
ขาวสาหรับพอกหน้า) เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่ายน้า หมวกคลุมผมไปด้วย ทางบลูลากูนอนุญาตให้
ลงได้เฉพาะผูส้ วมใส่ชุดว่ายน้าเท่านัน้ หากไม่ได้นาไปสามารถใช้บริการเช่าชุดว่ายน้าได้ท่ีบลูลากูน
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ Park Inn By Radisson Airport หรื อระดับเดียวกัน
สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค – เมืองเฮลซิงกิ
(ไอซ์แลนด์-ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู ่ สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค
ออกเดินทางสู ่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY992 สายการบินฟิ นน์แอร์
เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AY141 สายการบินฟิ นน์แอร์ (บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ ม
บนเครื่ องบิน)
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
(ไทย)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************************
ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์แสงเหนื อ NORTHERN LIGHT
เป็ นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้ โลกเหนื อในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขต
อาร์กติกเซอร์เคิล โดยมีประเทศไอซ์แลนด์ รวมอยู่ดว้ ย โดยจะเห็นได้ชดั เจนในช่วงเวลาฟ้ าเปิ ด
และอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง

ธันวาคม

3-11 ธ.ค. 2562

มกราคม

18-26 ม.ค. 2563

กุมภาพันธ์

11-19 ก.พ. 2563

105,000
105,000
105,000

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
25,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
***ข้อกาหนดสายการบิน***
ผูโ้ ดยสารสามารถโหลดกระเป๋ าเดิ น ทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่านั้น และน้ าหนัก กระเป๋ าต้อ งไม่เ กิ น 23 กิ โลกรัม
ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง [Carry-on Baggage] น้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 8 กิโลกรัม
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่เมื อง
นั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าทัวร์เสริ ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก เป็ นต้น
 ค่าแปลเอกสารส่วนตัวในการยื่ นวีซา่ เชงเก้นตามที่สถานทูตกาหนด (กรณีที่ทางสถานทูตเรียกขอเอกสารภาษาอังกฤษ)
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 40,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เ จ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ เรี ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การ
ยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น

หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ท่ ีสูญหาย
สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่วา่ กรณี
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับ ทางบริ ษัท จะถื อว่าท่าน
รับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ ัง LONG LEG หรื อที่น่ ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้อง
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผู อ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจ
ในการให้ท่ ี นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู ก่ บั ทางเจ้าหน้าที่ สายการบิ น ตอนเวลาที่ เช็ค อินเท่านั้น โรงแรมที่ พัก ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มี
เครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง
และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกัน
และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ เชง
เก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ วจานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและควรมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั , วัน
เดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6. รายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออกจากธนาคาร
พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรื อออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดื อน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน
สม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. ในกรณีเป็ น Sponsor ให้กนั ในครอบครัวหรือญาติกนั
- ผูท้ ี่รบั รองค่าใช่จ่ายให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผูร้ ่วมเดินทาง หรื อ ผูท้ ่ ีให้ออกค่าใช้จา่ ยให้
- ผูท้ ี่ให้รบั รองค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอรายการเดินบัญย้อนหลัง 6 เดื อน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1 -6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู ้
เดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตร
จะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ
หรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูตฯ
เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
เพิ่มเติ ม ในกรณี ที่มีการรับรองค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางให้ผูอ้ ื่นโดยไม่ใ ช่ตนเอง จะต้องขอ BANKGARUNTEE ที่
ออกเป็ นสปอร์นเซอร์ ให้กบั ผูท้ ี่ถกู รับรองค่าใช้จ่ายให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนยื่นคู่กนั พร้อมกับผูท้ ี่ถกู
รับรองค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งแสดงสถานะการเงินของตัวเองเช่นกัน
การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 40,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้นถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่ ได้

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..

ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อนื่ .....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ นื่ ออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

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