
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ออกเดินทาง ระหวา่ง มกราคม – มีนาคม   

เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคาํ – นาํตกสโกกา้ – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล 

เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดาํ – ขบัสโนโมบิล – ชมทุ่งนาํแข็งไมร์ดาลสโจคูล 

ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลลฟ์อสส์ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ลาน – ล่องเรือชมปลาวาฬ 

*** ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กนัยายน – เมษายน ของทุกปี *** 

*** ล่าแสงเหนือโดยไกดท์อ้งถินผูช้าํนาญ * พิเศษ...ทานอาหารคาํพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน *** 
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วันแรกของการเดินทาง( )         ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– เฮลซิงกิ – เรคยาวคิ 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน  

เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าทคีอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีนังบนเครือง 

08.15 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air)  เทยีวบินท ีAY 142 

15.30 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนัน นาํทุกท่านเดินทางเขา้สู่ 

“กรุงเฮลซิงกิ” (HELSINKI) ซึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม 

“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” ใหท้่านไดอิ้สระเลือกชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ณ “Stockmann Department Store” 

ท่านสามารถเลือกซือสินคา้ ไดต้ามอธัยาศยั หรือ อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร /  นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พกัท:ี SCANDIC HOTEL HELSINKI AIRPORT / พกัระดับใกล้เคียง 

 

 

 

 

 
 

วันทีสองของการเดินทาง( )         เรคยาวคิ – วงแหวนทองคํา – นาํตกสโกก้า – วคิ 

07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair)  เทยีวบินท ีAY 991 

09.20 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ นําท่านออก

เดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคํา Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึงเป็นทีตงัของบ่อนาํพุร้อน ทีมี

ชือเสียงมากทีสุดของไอซ์แลนด์ นําท่านชมบ่อนาํพุร้อน 

Geysir ทมีีความสูงของนําพุถึง 200 ฟุตจากพืนดิน ทีพวย

พุ่งสู่ทอ้งฟ้าทุกๆ -  นาที และถือเป็นคาํศพัทท์ีใชเ้รียก

นาํพุร้อนแบบนีทวัโลก / จากนันนําท่านชม นําตก Gull 

Fossหรือนาํตกทองคาํ(Golden Falls)ซึงนาํตก ทีมีความ

สวยงามทีสุด และใหญ่ทีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์สายนาํที

ใสสะอาดทีเกิดจากการละลายของธารนาํแขง็บนยอดเขา

ไหลลงมา นําท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิง

เลลร์ี Thingvellir National Park  ทางองคก์ารยเูนสโก
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ไดข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.  ชมจุดบริเวณทีเคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที

แสดงความคิดเห็นและคดัเลือกผูน้าํของชาวไอซ์แลนด์ มาตงัแต่ปี ค.ศ.  และเป็นพืนที  

ทไีดก้ารยอมรับวา่มีธรรมชาติทีสวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึง  จากนนันาํท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก 

ทมีีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 14  เมตร ทีเกิดจากแผน่ดินไหว เมือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนีก็จะขยาย

ออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร นาํท่านชมทะเลสาบ 

Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติทีมีขนาดใหญ่ทีสุดใน

ไอซ์แลนด ์ 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของ

นาํตก Skogafoss ( ก.ม.ใช้เวลาประมาณ .  ช.ม.) ซึง

เป็นนาํตกทีสวยงามอีกแห่งหนึงของไอซ์แลนด์  มีความสูง

ประมาณ 62 เมตร ซึงไหลมาจากแม่นาํ สโกกา้  นาํทุกท่าน

ถ่ายรูปคู่กบั ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายคุ (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของไอซ์แลนด ์ภายหลงัจากการ

ปะทุในช่วงปีค.ศ.  ปัจจุบันเป็นสถานที ท่องเทียวทีสําคัญทีมีนักท่องเทียวแวะเวียนมาถ่ายรูปความ

สวยงามของภูเขาไฟแห่งนี ทียอดเขาปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทงัปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบั

ธรรมชาติอนังดงามยงิ ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ ซึงดบัแลว้ ในบริเวณนนัจะมีนาํขงัตวั

อยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะทีหาชมได้ยากมาก    / นําคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก ให้ท่านได้ชืนชมกับธรรมชาติอัน

บริสุทธิ อยา่งเตม็ที 

คาํ บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมทพีัก 

พกัท:ี HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคยีง 

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีไม่

สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงทีจะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วันทสีามของการเดินทาง( )      วคิ – ธารนาํแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบลิ 

   อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – Diamond Beach – วิค  

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 

 นาํท่านเดินทางสู่บริวณธารนาํแขง็ 

Myrdalsjokull Glacier ธารนาํแขง็ซึงมีความ

หนาของนาํแขง็มากทีสุดแห่งหนึงของ

ประเทศ โดยทีบางจุดมีความหนาของนาํแขง็ถึง 

1 กิโลเมตร นําท่านตืนเต้นเร้าใจกบัการนัง

รถโฟร์วิล (ขับเคลือนสีล้อ) ไต่ขึนเขาทีมีความ

สูงชนั และมีความสูงกวา่ระดบันาํทะเลถึง  
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1,000 เมตร จากนนัมีเวลาให้ท่านไดส้ัมผสักบัการขบัรถสโนวโ์มบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารนาํแขง็ขนาด

ใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึงเป็นกลาเซียร์ทีใหญ่ทีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเนือทีถึง 8,300 ตาราง

กิโลเมตร  

***  การขบัสโนโมบิล ขบัคนัล่ะสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย *** 

*** มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหมิะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่เขตอทุยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เทียวชมทศันียภาพทางใตข้องประเทศ 

ไอซ์แลนด ์ซึงเตม็ไปดว้ยความแปลกของแนว

ภูเขาไฟ และชนัหินลาวาทีแขง็ตวั แบบทีท่าน

ไม่เคยเห็นทีไหนมาก่อน นาํท่านชมและ

ถ่ายรูปภูเขานาํ แขง็ในระยะใกลอิ้สระให้ท่าน

เก็บภาพความประทบัใจ นาํทา่นเดินเล่น

ชายหาดนาํแขง็ Ice Beach หรือทีเรียกกนัวา่ 

Diamond Beach ชายหาดใกลก้บัธารนาํแขง็โจ

กุลซาร์ลอน โดยจะมีกอ้นธารนาํแขง็ทีอยูใ่นทะเลมีทงัขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยูช่ายหาด อิสระ

ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพกัเมืองวคิ 

คาํ บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมทพีัก 

พกัท:ี HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคยีง 

วันทสีีของการเดินทาง( )      วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดํา  

      นาํตกเซลยาลนัส์ฟอส – เรคยาวิค – ล่าแสงเหนือ 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 

นําท่านชม Reynisdrangar ซึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัขึนกลาง

แม่นาํตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดาํ ทีเตม็ไปดว้ยหินสีดาํและเมด็ทราย รวมทงัแนวหินบะซอลต ์(เกิดจาก

ลาวาภูเขาไฟทีแขง็ตวัอยา่งรวกเร็วเมือเจอนาํกบั

ทะเลทีเยน็) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนใน

โบสถ ์และในบริเวณนียงัเตม็ไปดว้ยบรรดานก

ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิ นกแกว้ทะเล หรือ 

พฟัฟิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถินทีน่ารัก  นําท่าน

ชมความงามของนาํตกเซลยาลนัส์ฟอส 

(SeljalandsFoss)  ซึงเป็นนาํตกทีสวยงามอีก

แห่งหนึงของไอซ์แลนด ์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึงไหลมาจากแม่นาํสโกกา้ นําท่านออกเดินทางต่อสู่

เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss (  กม.) เมืองสวยริมชายฝัง ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนัสวยงาม 
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มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทบัใจกบัธรรมชาติบริสุทธิ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่

กรุงเรยาวิค( ก.ม.)    

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนนันาํท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด ์ซึงเป็นเมืองทีไดชื้อวา่เป็น

เมืองหลวงทีอยูเ่หนือสุดของโลก และมีอากาศทีบริสุทธิทีสุดในโลก นาํท่านเทียวชมเมืองหลวงแสนสวยริม

ชายฝังทะเลแห่งนี โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik 

เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด ์และเป็น

เมืองหลวงทีตงัอยูใ่กลก้บัขวัโลกเหนือมากทีสุดโดย

ตงัอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล มากนกัทาํเล

ทตีงัอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซึง 

Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรก

ทมีาตงัรกรากทีเรคยาวิกในปี ค.ศ.   

เมือเรคยาวิกกลายเป็นเมืองทีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตงัใหเ้ป็นเมืองหลวง 

ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากรประมาณ ,  คน นาํท่านชมโบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา โบสถป์ระจาํเมืองทีใช้

จดังานพิธีทางศาสนาทีสาํคญัของประเทศซึงมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนทีใดในโลก  

คาํ บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร 

พกัท:ี GRAND HOTEL REYKJAVIK / ทีพกัระดับใกล้เคยีง 

*** พิเศษสุด นําท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชํานาญจะนําท่านไปยังจุดทีมีโอกาสเห็นแสง

เหนือมากทีสุดใช้เวลา ประมาณ  ชัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีไม่สามารถคาดเดาได ้แต่มีความ

เป็นไปไดสู้งทีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) *** 

 

 

 

 

 
 

วันทห้ีาของการเดินทาง( )        เรคยาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง – แช่นําแร่บูล ลากูน 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 

นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬ Reykjavik 

Whale Watching ซึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์

ใหม่ในการชมสัตวท์างทอ้งทะเล ซึงท่านจะไดพ้บกบันก

ทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธุ์ ไม่

วา่จะเป็นพนัธุ ์Killer Whale (Orca), Minke Whale 
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Humpback Whale นอกจากนนั ท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบัความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซึงจะมาวา่ยนาํ

หยอกลอ้ท่านอยู่ขา้งเรืออยา่งมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึงมีเฉพาะในดินแดน

แถบนีเท่านนั  

*** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิในกรณีทีเรือยกเลิกให้บริการอันเนืองมาจากสภาพอากาศไม่เอืออํานวย *** 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนนันาํท่านเก็บภาพประภาคารกรอตตา้ 

(Lighthouse)  ทีตงัอยูริ่มชายฝังเป็นจุดชมววิทอ้งทะเล

ทีสวยงามของกรุงเรคยาวคิ นาํท่านชมตึกอาคารรัฐสภา 

รูปทรงทนัสมยัและนาํท่านเก็บภาพอาคารHofdi ทีใช้

ประชุมผูน้าํระหวา่งประธานาธิบดีเรแกน กบั

ประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมยัสงครามเยน็ นาํท่านเดิน

เล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า  

(Harpa Concert Hall) ทไีดรั้บรางวลัจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม จากนันนาํท่านเก็บภาพซนั โวยา

เจอร์(Sun Voyager) สัญลกัษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนดม์าร์กทีสาํคญัของกรุงเรคยาวิคจากนนันาํท่าน

เดินทางสู่ บอ่นาํร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซึงเป็นบ่อนาํร้อนซึงเตม็ไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลกิา 

(Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิลกิา(Sillica mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม(Sodium),  

โปตัสเซียม (Potassium),  แคลเซียม(Calcium), ซัลเฟต(Salphate), คลอรีน Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์  

(Carbon Dioxide) เป็นตน้ นอกจากนนัภายในบ่อนาํร้อนบูลลากูนยงัมีเกลือแร่ซึงจะช่วยใหท้่านผอ่นคลาย 

และรักษาโรคทีเกียวกบัผิวหนงัได ้และยงัช่วยให้

ผิวพรรณเปล่งปลงัอีกดว้ย ท่านจะไดส้ัมผสักบั

ความสบายตวั จากการลงแช่และอาบนาํในบ่อนาํ

ร้อนบูล ลากูน 

*** พเิศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ใน

การเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีม

ทาผิว, รองเท้าแตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลา

ผ่อนคลายกบัการแช่นาํแร่อย่างจุใจ *** 

คาํ บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร 

พกัท:ี GRAND HOTEL REYKJAVIK / ทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วันทหีกของการเดินทาง( )        เรคยาวคิ – เขาเคร์ิกจูเฟล – ชมววิบนอาคารพาร์ลาน  

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก 
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ท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาเคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝัง

ตะวนัตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึงในสถานทีถ่ายภาพ

ทิวทศัน์ทีมีชือเสียงมากทีสุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขา

รูปกรวยควาํ มีนาํตกและธารนาํรายรอบ เป็นภาพสัญลกัษณ์ของ 

ประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนีมีความสูงประมาณ 463 

เมตร ไม่ว่าจะมาเทียวทีนีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทงัปี 

โดยเฉพาะในหนา้หนาวทีจะมองเห็นภเูขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว 

 

เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรคยาวิค จากนันอิสระเลือกซือหาสินค้า

ท้องถินเป็นของทีระลึก ชมย่านถนนคนเดินทีสองขา้งทางเต็มไปด้วย

อาคารสวยๆ เรียงรายไปดว้ยสินคา้พินเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้

ท่ านได้เลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย  ใ นย่านถนนคนเดิน  หรือ

ห้างสรรพสินค้าชือดัง นําท่านขึนลิฟต์สู่ชันบนสุดของตึกพาลาน 

เป็นตึกสไตลโ์มเดิร์น ทีมีภตัตาคารอยูด่า้นบนให้ท่านชมวิวทิวทศัน์

ของกรุงเรคยาวิคอยา่งเต็มทีแบบ  องศา  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภัตตาคาร  

พกัท:ี Hotel Keflavik / หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง                  

วันทเีจ็ดของการเดินทาง( )        เรคยาวิค – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ 

.  น. บริการอาหารมือเช้าแบบกล่อง / จากนําท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุง

เรคยาวิก 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเทียวบิน AY992 

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาทีไอซ์แลนด ์ชา้กวา่ เฮลซิงกิ 2 ชวัโมง) 

16.35 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทียวบินที AY145 

วันทแีปดของการเดินทาง( )        กรุงเทพฯ      

07.15  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั

เนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภัยในการเดินทาง 

โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนันทังนีการตัดสินใจ  จะคํานงึถึงผลประโยชน์ของ

หมู่คณะเป็นสําคัญ 
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อตัราค่าบริการ (รวมทิปคนขับรถ * ค่าวีซ่ายุโรป)  

วนัเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่พกั 

ห้องละ  ท่าน 

เด็กอายตุาํกวา่  ปี 

พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน 

เด็กอายตุาํกวา่  ปี พกักบั 

ผูใ้หญ่  ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดียว 

เพิมท่านละ 

 –  ม.ค.  139,900 139,900 139,900 28,900 

 –  ก.พ.  139,900 139,900 139,900 28,900 

 –  ก.พ.  135,900 135,900 135,900 28,900 

 –  มี.ค.  139,900 139,900 139,900 28,900 

 –  มี.ค.  135,900 135,900 135,900 28,900 

(กรุณาสํารองทีนงัล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย  สัปดาห์เพือความสะดวกในการยืนวีซ่า) 
 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  

 ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน  ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึน -  เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม

เป็นหลกั  

 ค่าอาหารทีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์นาํเทียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  ท่าน  

 ค่าประกนัอุบติัเหตแุละสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ , ,  บาท (ขึนอยู่กบัเงือนไขกรมธรรม)์  

 ค่าธรรมเนียมในการยนืวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ

ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเครืองดมืและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันล่ะ  บาท  วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 

***สายการบินฟินน์แอร์ จํากดักระเป๋าทีใช้โหลดใต้ท้องเครืองได้เพยีง  ชินเท่านัน นําหนักไม่เกนิ  กิโลกรัม  

และกระเป๋าถือขึนเครือง  ชิน นาํหนักไม่เกนิ  กิโลกรัม (ขนาดไม่เกนิ  x  เซนติเมตร)  
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เงือนไขการสํารองทีนงั และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั มิฉะนนัจะถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้  วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตจุาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์

และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านกต่็อเมือในคณะมีผู้สํารองทีนังครบ  ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยนืวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน, ห้องพกัทีคอนเฟิร์ม มา

จากทางยโุรป, ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าใหก้บัทางท่านได้

อยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่าน

จะตอ้งเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทัคอยดูแล 

และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆ ทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 

ท่านทีมีความประสงค์จะยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูต

ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน

วีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึน

ดังต่อไปนี 

-  ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 

-  ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัวเครืองบินถ้าออกตัวมาแล้วจะต้องทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านต้องถูกหัก

บางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่

ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 
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-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้ง

ใน  คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง % ในทนัที ทาง

บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด % 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และ

จะสํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ 

 

เงือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั – คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจาํทีตอ้ง 

     การันตีทีนงักบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามดัจาํทีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนัขึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย  % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนั – เก็บค่าบริการทงัหมด  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2303-2301-WAY0608H                                                                 www.smileytour.com                                                                    Page 11 of 12 

เอกสารทีใชใ้นการยนืขอวีซ่า VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีสถานทูตเพอืสแกนลายนิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางทีเหลืออายใุช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน ) 1.5 X 2.0 นิว จํานวน 3 รูป ขึนอยูก่บัประเทศทีจะ

เดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั

ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการ

ออกจดหมายรบัรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ  ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน ส่วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอืนๆ สามารถยืนแนบเพมิเติมได้ ทังนเีพอืให้หลักฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน

การใชชื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 

เดือน กรุณาสะกดชือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสําเนาทีท่านจะใช้ยนืวซ่ีา (ใชเ้วลา

ดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชุด 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง

ทงัสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การ

อาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลยีนชือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันี

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ

รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เนืองจากการ

ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุเท่านัน การ

ปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืนขอวซ่ีาท่องเทียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ
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ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดนิทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


