
 

 

รหัสทวัร WCT1901383 
ทัวรไอซแลนด ลาแสงเหนือ 8 วัน 5 คืน (AY) 
เรคยาวิค   บลูลากนู   วงแหวนทองคํา   น้ําตกสโกกา   วิค 
อุทยานแหงชาติสกาฟตาฟล   เรนิสแดรงเกอร 
สกาฟตาเฟล   ขับสโนโมบิล   ชมทุงน้ําแข็งไมรดาลสโจคูล 
ภูเขาคีรกจูเฟล   เซลลฟอสส   ลองเรือชมปลาวาฬ   เรคยาวิค 
อาคารพารลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

***ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหวางเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกป *** 
*** ลาแสงเหนือโดยไกดทองถิ่นผูชํานาญ * พิเศษ...ทานอาหารคํ่าพรอมชมวิวบนอาคารพารลาน 

***     
กําหนดการเดินทาง 

02-10 ธ.ค. 62//30 ธ.ค.-07 ม.ค. 63//20-27 ม.ค.//08-16 ก.พ.//17-24 ก.พ.//09-17 
มี.ค.//16-23 มี.ค.//23-30 มี.ค. 63 

 ( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา) 
วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค 
20.00 น.  สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศช้ัน 4 
เคาทเตอร S สายการบินฟนแอร เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่ง
บนเครื่อง 

23.05 น. เหิรฟ�าสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟนแอร Finnair  เที่ยวบินที่ AY144 
วันที่2        เรคยาวิค – Golden Circle – นํ้าตกสโกกา – วิค 
05.20 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลวจากน้ัน ตอเคร่ืองสูนครเรคยาวิค ประเทศไอซแลนด 
07.45 น. ออกเดินทางสู เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟนแอร Finnair  

เที่ยวบินที่ AY991 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของ

ประเทศไอซแลนด 
นําทานออกเดินทางสูเสนทางวงลอทองคํา Golden Circle เสนทางธรรมชาติ 
มรดกโลก ซึ่งเปนที่ตั้งของบอ
น้ําพุรอน ที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของไอซแลนด นําทาน
ชมบอนํ้าพุรอน Geysir ที่
มีความสูงของน้ําพุถึง 200
ฟุตจากพ้ืนดิน ที่พวยพุงสู
ท อ งฟ� าทุ กๆ  7-10  นาที  
และถือเปนคําศัพทที่ใชเรียก
น้ํ าพุ รอนแบบ น้ีทั่ ว โลก  / 
จากนั้นนําทานชม นํ้าตก 
Gull Fossห รื อ น้ํ า ต ก
ทองคํา(Golden Falls)ซึ่งน้ําตก ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญที่สุดในประเทศ



 

 

ไอซแลนด สายน้ําที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งบนยอดเขาไหลลง
มา นําท านเดินทางเขาสูบริ เวณอุทยานแห งชาติธิงเลลีร  Thingvellir 
National Park  ทางองคการยู เนสโกไดขึ้นทะเบียนให เปนมรดกโลกดาน
วัฒนธรรมในป ค.ศ.2004ชมจุดบริเวณที่เคยเปนเปนรัฐสภา หรือสถานที่แสดง
ความคิดเห็นและคัดเลือกผูนําของชาวไอซแลนด มาต้ังแตป ค.ศ.930 และเปนพื้นที่ 
ที่ไดการยอมรับวามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซแลนดแหงหน่ึง 
 
จากน้ันนําทานชมรอยแตกราว
ของของโลก ที่มีความลึกลงสู
ใตดินถึง 14  เมตร ที่เกิดจาก
แผนดินไหว เมื่อป ค.ศ. 1784 
และทุก ๆ ปรอยแตกน้ีก็จะ
ขยายออกไป อีกถึ งป ละ  1 
เซ น ติ เม ต ร  นํ า ท า น ช ม
ท ะ เล ส าบ  Pingvallavatn 
ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญที่สุดในไอซแลนด ชมเคริด Kerid ปากปลอง
ภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซ่ึงดับแลว ในบริเวณน้ันจะมีน้ําขังตัวอยูใตดิน เปนลักษณะที่
หาชมไดยากมาก  
 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้ นนํ าท านออก เดิ นทางสู เมื อ งวิก  แวะชมความงามของนํ้ าตก 

Skogafoss(190ก.ม.ใช
เวลาประมาณ 02.30 ช.
ม.) ซึ่งเปนน้ําตกที่สวยงาม
อีกแหงหน่ึงของไอซแลนด  
มีความสู งประมาณ  62 
เมตร ซึ่งไหลมาจากแมน้ํา 
สโกกา  นําทุกทานถายรูปคู
กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลา
ยุ ค  ( Eyjajallajikull) 
ภูเขาไฟอันโดงดังของไอซแลนด ภายหลังจากการปะทุในชวงปค.ศ. 2010 ปจจุบัน
เปนสถานที่ ทองเท่ียวที่สําคัญที่มีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาถายรูปความสวยงามของ
ภูเขาไฟแหงน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปดวยหิมะตลอดทั้งปอีกดวยระหวางทางทานจะได



 

 

สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง / นําคณะเดินทางเขาสูที่พัก ใหทานไดชื่นชมกับ
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อยางเต็มที ่

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Stracta Hotel พักระดับใกลเคียง 
 *** ทานสามารถเดินเลนชมความงามของธรรมชาติไดอยางเต็มที่ การเกิดแสง

เหนือเปนปรากฏการณธรรมชาติที่ไมสามารถคาดเดาได แตมีความเปนไปไดสูง
ที่จะเกิดใหเห็นในเวลากลางคืนชวงฤดูหนาว *** 

วันที่3      วิค – ธารน้ําแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล 
 อุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล - Diamond Beach 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสูบริวณธาร

นํ้ า แ ข็ ง  Myrdalsjokull 
Glacier ธารน้ําแข็งซึ่งมีความ
หนาของน้ําแข็งมากที่สุดแหง
หน่ึงของประเทศ โดยที่บางจุด
มีความหนาของน้ําแข็งถึง 1 
กิโลเมตร นําทานตื่นเตนเราใจ
กั บ ก า ร นั่ ง ร ถ โ ฟ ร วิ ล 
(ขับเคลื่อนสี่ลอ) ไตขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 
1,000 เม ต ร  จ าก น้ั น มี เว ล าให ท าน ได สั ม ผั ส กั บ ก ารขั บ รถ ส โน ว โม บิ ล
(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ําแข็งขนาดใหญบนกลาเซียร Myrdaljokul ซึ่ง
เปนกลาเซียรที่ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด โดยมีเน้ือที่ถึง 8,300 ตาราง
กิโลเมตร *** ใชเวลาขับสโนโมบิล สองชั่วโมง ขับคันละสองทาน หากตองการขับคน
เดียวจายเพ่ิมทานละ 8,000 บาท *** 
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเทาลุยหิมะเตรียมไวบริการทุก

ทาน *** 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 บาย นําทานออกเดินทางสู

เขตอุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล 
Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพ
ทางใตของประเทศไอซแลนด ซึ่ง
เต็มไปดวยความแปลกของแนว
ภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว 



 

 

แบบที่ทานไมเคยเห็นที่ ไหนมากอน นําทานชมและถายรูปภูเขานํ้า แข็งใน
ระยะใกลอิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจ นําทานเดินเลนชายหาดนํ้าแข็ง 
Ice Beach หรือที่เรียกกันวา Diamond Beach ชายหาดใกลกับธารน้ําแข็งโจ
กุลซารลอน โดยจะมีกอนธารน้ําแข็งที่อยูในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญตางๆ 
มาเกยอยูชายหาด อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู
โรงแรมท่ีพักเมืองวิค 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Stracta Hotel ที่พักระดับใกลเคียง 
*** ทานสามารถเดินเลนชมความงามของธรรมชาติไดอยางเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเปน
ปรากฏการณธรรมชาติที่ไมสามารถคาดเดาได แตมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดใหเห็นใน
เวลากลางคืนชวงฤดูหนาว ***                                 
วันที่4        วิค – เรนิสแดรงเกอร – หาดทรายดํา – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค  
 เซลลฟอส – เรคยาวิค  *** ลาแสงเหนือ *** 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานชม Reynisdrangar ซึ่งเปนลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของ
ภูเขาไฟ และกอตัวขึ้นกลาง
แมน้ําตามธรรมชาติ ชมหาด
ทรายดํา ที่เต็มไปดวยหินสีดํา
และเม็ดทราย รวมทั้ งแนว
หินบะซอลต (เกิดจากลาวา
ภูเขาไฟที่แข็งตัวอยางรวกเร็ว
เมื่ อ เจอ น้ํากับทะเลที่ เย็น ) 
รูปทรงเหมือนแทงออรแกน
ในโบสถ และในบริเวณน้ียัง
เต็มไปดวยบรรดานกตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นกแกวทะเล หรือ พัฟฟم�น (Puffin) 
นกทะเลทองถิ่นที่นารัก นําทานชมความงามของนํ้าตกเซลยาลันสฟอส 
(SeljalandsFoss)  ซึ่งเปนน้ําตกที่สวยงามอีกแหงหน่ึงของไอซแลนด  มีความ
สูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแมน้ําสโกกา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทุกทานถายรูปคูกับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอัน
โดงดังของไอซแลนด ภายหลังจากการปะทุในชวงปค.ศ. 2010 ปจจุบันเปนสถานที่ 
ท อ ง เที่ ย ว ที่ สํ า คั ญ ที่ มี
นักทองเที่ ยวแวะเวียนมา
ถายรูปความสวยงามของ
ภูเขาไฟแหงน้ี ที่ยอดเขาปก
คลุม ไปดวย  หิมะตลอดทั้ง
ปอีกดวยระหวางทางทานจะ
ไดสัมผัสกับธรรมชาติ อัน
งด งาม ยิ่ ง  นํ าท าน อ อ ก
เดินทางตอสู เมืองเซลล
ฟอสส SelFoss (130ก.ม.ใชเวลาประมาณ 01.30 ช.ม.) เมืองสวยริมชายฝم�ง 
ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมือง
เก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ ์ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงเร
ยาวิค(60ก.ม.ใชเวลาประมาณ 01.00 ช.ม.)    

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :        Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกลเคียง     
*** พิเศษสุด นําทานออกตามลาแสงเหนือโดยรถโคช (มีฮีทเตอร) ไกดผูชํานาญจะนํา
ทานไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใชเวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสง
เหนือเปนปรากฏการณธรรมชาติที่ไมสามารถคาดเดาได แตมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดใหเห็น
ในเวลากลางคืนชวงฤดูหนาว) ***  
วันที่5        เรคยาวิค – ชมปลาวาฬ – ภูเขาคีรกจูเฟล  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองชมปลาวาฬReykjavik Whale Watchingซึ่ง
ทานจะไดสัมผัสกับประสบการณ
ใหมในการชมสัตวทางทองทะเล ซึ่ง
ทานจะไดพบกับนกทะเลชนิดตางๆ 
มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานา
พั น ธุ  ไม ว า จ ะ เป น พั น ธุ Killer 
Whale(Orca),Minke Whale 
Humpback Whale นอกจากน้ัน 
ทานจะมี โอกาสไดพบกับความ
นารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่ง



 

 

จะมาวายน้ําหยอกลอทานอยูขางเรืออยางมากมาย ถือเปนความนารักและความ
งดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเทาน้ัน  
*** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ เรือยกเลิก
ใหบริการอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ***  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ทานออกเดินทางสู ภูเขาคีรกจูเฟล (Kirkjufell) เปนภูเขาทางฝم�งตะวันตกของ

ไอ ซ แ ล น ด  (West Iceland) 
หน่ึงในสถานที่ถายภาพทิวทัศนที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซแลนด 
ในมุมมองยอดเขารูปกรวยควํ่า มี
น้ําตกและธารน้ํารายรอบ เปน
ภาพสัญ ลักษณ ของประเทศ
ไอซแลนดก็วาได  ภู เขาลูก น้ีมี
ความสูงประมาณ 463 เมตร ไม
วาจะมาเท่ียวที่น่ีในชวงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งป โดยเฉพาะในหนาหนาวที่จะ
มองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดวยหิมะสีขาว 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Reykjavik Light Hotel ที่พักระดับใกลเคียง                       
วันที่6       เรคยาวิค – บูล ลากูน – ชมเมือง – อาหารคํ่าบนอาคารพารลาน - ชอปปم�ง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก เปลี่ยน
เสื้อผา นําทานเดินทางสู บอนํ้ารอน บลูลา
กูน Blue Lagoon  ซึ่งเปนบอน้ํารอนซึ่งเต็ม
ไปดวยแรธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica) 
, พืชทะเล (blue green algae) ,โคลนซิลิ
กา(Sillica Mud) , ฟลูออรีน (Fluoringe) 
, โ ซ เดี ย ม  (Sodium) , โ ป ตั ส เ ซี ย ม 
(Potassium) ,  แ ค ล เซี่ ย ม (Calcium), 
ซั ล เ ฟ ต  (Salphate) , ค ล อ รี น 
(Chlorine),คารบอนไดออกไซด(Carbon 
Dioxide) เปนตน นอกจากน้ันภายในบอน้ํา
รอนบูลลากูนยังมีเกลือแรซึ่งจะชวยใหทาน
ผอนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได 



 

 

และยังชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่งอีกดวย ทานจะไดสัมผัสกับความสบายตัว  จาก
การลงแชและอาบน้ําในบอน้ํารอนบูลลากูน 
*** พิเศษ ทางบลูลากูน ไดจัดเตรียมอุปกรณในการเขาใชบริการไวใหเรียบ
รอยแลว อาทิ ครีมทาผิว, รองเทาแตะ และผาขนหนู ใหทางมีเวลาผอนคลาย
กับการแชนํ้าแรอยางจุใจ *** 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานขึ้นลิฟตสูช้ันบนสุดของตึกพาลาน เปนตึกสไตลโมเดิรน ที่มีภัตตาคารอยู

ดานบนใหทานชมวิวทิวทัศน
ของกรุงเรคยาวิคอยางเต็มที่
แบบ 360 องศา นําทานเขา
ชมโบสถฮัลลกรีมสคิรคยา 
โบสถประจําเมืองที่ใชจัดงาน
พิธีทางศาสนาที่สําคัญของ
ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง มี รู ป ท ร ง
สถ าป ต ย ก ร รม แป ล ก ไม
เหมือนที่ ใดในโลก จากนั้น
อิสระเลือกซื้อหาสินคาทองถิ่นเปนของที่ระลึก ชมยานถนนคนเดินที่สองขางทาง
เต็มไปดวยอาคารสวยๆ เรียงรายไปดวยสินคาพิ้นเมืองและแบรนดตางๆ อิสระให
ทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ในยานถนนคนเดิน หรือหางสรรพสินคาชื่อดัง 
นําทานขึ้นลิฟตสูช้ันบนสุดของตึกพาลาน เปนตึกสไตลโมเดิรน ที่มีภัตตาคารอยู
ดานบนใหทานชมวิวทิวทัศนของกรุงเรคยาวิคอยางเต็มที่แบบ 360 องศา 

คํ่า บ ริก ารอาหาร ม้ื อคํ่ า  ณ  ภั ตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, 
Reykjavik 

พักที่ :      Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดบัใกลเคียง                   
วันที่7       เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานสูสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยา
วิก 

10.25 ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992  
15.55  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซแลนด ชากวา เฮลซิงกิ 3 ช่ัวโมง) 
16.50  เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟนแอร Finn Air เที่ยวบิน

ที่ AY141 
 



 

 

วันที่8       กรุงเทพฯ      
07.25  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาพ ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ
ในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดย เวิลด คอนเน็คช่ันส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปน
สําคัญ 

 

 

 

อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง  
ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุ 
ตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุ 
ตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 
( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว  
/ หอง 
จายเพ่ิม 

ธ.ค.-มี.ค. 2563 110,900 110,900 106,900 26,900 
30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 120,900 120,900 120,900 27,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ – เรคยาวิค - เฮลซิงกิ -กรุงเทพฯ  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายใน
ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไม
คืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ชึ้นอยูกับเงื่อนไข
กรมธรรม) ในกรณีทานอายุเกิน 75 ป ทานตองซื้อประกันเพ่ิม 

 คาทิปพนักงานขับรถ&คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (กรุณาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออก
ทุกครั้ง) หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจดัสงคืน และอาจเกิดความลาชา
หรือสูญหายได)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป�าไมพอทําใหเกิดความลาชา ทานสามารถ
นําสัมภาระขึ้นหองพักไดดวยตัวเอง *** 

 น้ําด่ืมวันละ 2 ขวดตอทาน 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหาร
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
***สายการบินฟนนแอร จํากัดกระเป�าที่ใชโหลดใตทองเครื่องไดเพียง 1 ช้ินเทานั้น 

นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม  
และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไมเกิน 45 x 25 

เซนติเมตร)  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 60,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออก
เดินทางได  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และ

ไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุป
ในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทาน
ไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ใน
การยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมาย
จากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา 
มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง
เสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให
ทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัด
จําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่
เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน



 

 

คาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 

หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุก

ทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้เพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 



 

 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิใน
นามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจรงิและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


