
 

 

รหัสทัวร WCT1901625 
ทัวรยุโรป ไอซแลนด(ลาแสงเหนือ) 8 วัน (AY) 
เรคยาวิค – บลูลากูน – วงแหวนทองคํา – น้ําตกสโกกา – วิค  
อุทยานแหงชาติสกาฟตาฟล - เรนิสแดรงเกอร – ชมหาดทรายดํา 
สกาฟตาเฟล - ขับสโนโมบิล – ชมทุงน้ําแข็งไมรดาลสโจคูล 
 

 
 



 

 

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 
( กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

 
วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค 
20.00 น.  สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 
เคาทเตอร S สายการบินฟนแอร เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบน
เคร่ือง 

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

แลวจากน้ัน ตอเคร่ืองสูนครเรคยาวิค ประเทศไอซแลนด 
07.45 น. ออกเดินทางสู  เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟนแอร Finnair  

เที่ยวบินที่ AY991 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ

ไอซแลนด 
 

 
นําทานออกเดินทางสูเสนทางวงลอทองคํา Golden Circle เสนทางธรรมชาติ มรดก
โลก ซึ่งเปนที่ตั้งของบอน้ําพุรอน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซแลนด นําทานชมบอนํ้าพุ
รอน Geysir ที่มีความสูงของนํ้าพุถึง 200ฟุตจากพ้ืนดิน ที่พวยพุงสูทองฟ�าทุกๆ 7-10 



 

 

นาที และถือเปนคําศัพทที่ใชเรียกน้ําพุรอนแบบน้ีทั่วโลก / จากนั้นนําทานชม นํ้าตก Gull 
Fossหรือน้ําตกทองคํา(Golden Falls)ซึ่งน้ําตก ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญที่สุดใน
ประเทศไอซแลนด สายน้ําท่ีใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งบนยอดเขาไหลลง
มา นําทานเดินทางเขาสูบริเวณอุทยานแหงชาติธิงเลลีร Thingvellir National Park  
ทางองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกดานวัฒนธรรมในป ค.ศ.2004ชมจุด
บริเวณที่เคยเปนเปนรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผูนําของชาว
ไอซแลนด มาตั้งแตป ค.ศ.930 และเปนพื้นที่ ที่ไดการยอมรับวามีธรรมชาติที่สวยงามของ
ไอซแลนดแหงหน่ึง  จากน้ันนําทานชมรอยแตกราวของของโลก ที่มีความลึกลงสูใตดินถึง 
14  เมตร ท่ีเกิดจากแผนดินไหว เม่ือป ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไป
อีกถึงปละ 1 เซนติเมตร นําทานชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาด
ใหญที่สุดในไอซแลนด ชมเคริด Kerid ปากปลองภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแลว ใน
บริเวณน้ันจะมีน้ําขังตัวอยูใตดิน เปนลักษณะที่หาชมไดยากมาก  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองวิก แวะชมความงามของนํ้าตก Skogafoss(190

ก.ม.ใชเวลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซึ่งเปนน้ําตกที่สวยงามอีกแหงหน่ึงของไอซแลนด  มี
ความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแมน้ํา สโกกา  นําทุกทานถายรูปคูกับ ภูเขาไฟเอ
ยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโดงดังของไอซแลนด ภายหลังจากการปะทุ
ในชวงปค.ศ. 2010 ปจจุบันเปนสถานที่ ทองเที่ยวที่สําคัญที่มีนักทองเที่ยวแวะเวียนมา
ถายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแหงน้ี ที่ยอดเขาปกคลุม ไปดวยหิมะตลอดทั้งปอีกดวย
ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง / นําคณะเดินทางเขาสูท่ีพัก ใหทานได
ชื่นชมกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อยางเต็มที ่

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Stracta Hotel พักระดับใกลเคียง 



 

 

 *** ทานสามารถเดินเลนชมความงามของธรรมชาติไดอยางเต็มที่ การเกิดแสงเหนือ
เปนปรากฏการณธรรมชาติที่ไมสามารถคาดเดาได แตมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดให
เห็นในเวลากลางคนืชวงฤดูหนาว *** 

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

 
 

นําทานเดินทางสูบริวณธารนํ้าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน้ําแข็งซึ่งมีความหนา
ของน้ําแข็งมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ําแข็งถึง 1 กิโลเมตร 
นําทานตื่นเตนเราใจกับการน่ังรถโฟรวิล (ขับเคลื่อนสี่ลอ) ไตขึ้นเขาท่ีมีความสูงชัน และมี
ความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาใหทานไดสัมผัสกับการขับรถสโนว
โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ําแข็งขนาดใหญบนกลาเซียร Myrdaljokul ซึ่งเปน
กลาเซียรที่ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด โดยมีเน้ือที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช
เวลาขับสโนโมบิล สองชั่วโมง ขับคันละสองทาน หากตองการขับคนเดียวจายเพิ่มทานละ 
8,000 บาท *** 
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเทาลุยหิมะเตรียมไวบริการทุกทาน *** 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสูเขตอุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพ

ทางใตของประเทศไอซแลนด ซึ่งเต็มไปดวยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่
แข็งตัว แบบที่ทานไมเคยเห็นที่ไหนมากอน นําทานชมและถายรูปภูเขานํ้า แข็งใน
ระยะใกลอิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจ นําทานเดินเลนชายหาดนํ้าแข็ง Ice 
Beach หรือที่เรียกกันวา Diamond Beach ชายหาดใกลกับธารน้ําแข็งโจกุลซารลอน 
โดยจะมีกอนธารน้ําแข็งที่อยูในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญตางๆ มาเกยอยูชายหาด 
อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพักเมืองวิค 

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

 
 
นําทานชม Reynisdrangar ซึ่งเปนลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ 
และกอตัวขึ้นกลางแมน้ําตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดํา ที่เต็มไปดวยหินสีดําและเม็ดทราย 
รวมทั้งแนวหินบะซอลต (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอยางรวกเร็วเมื่อเจอน้ํากับทะเลที่
เย็น) รูปทรงเหมือนแทงออรแกนในโบสถ และในบริเวณน้ียังเต็มไปดวยบรรดานกตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นกแกวทะเล หรือ พัฟฟم�น (Puffin) นกทะเลทองถิ่นที่นารัก นําทานชม
ความงามของนํ้าตกเซลยาลันสฟอส (SeljalandsFoss)  ซึ่งเปนน้ําตกที่สวยงามอีก
แหงหน่ึงของไอซแลนด  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแมน้ําสโกกา 



 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
 
บาย นําทุกทานถายรูปคูกับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโดงดัง

ของไอซแลนด ภายหลังจากการปะทุในชวงปค.ศ. 2010 ปจจุบันเปนสถานที่ ทองเที่ยวที่
สําคัญที่มีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาถายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแหงน้ี ที่ยอดเขาปก
คลุม ไปดวย  หิมะตลอดทั้งปอีกดวยระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง 
นําทานออกเดินทางตอสูเมืองเซลลฟอสส SelFoss (130ก.ม.ใชเวลาประมาณ 01.30 
ช.ม.) เมืองสวยริมชายฝم�ง ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให
ทานเดินเลนชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทาง
กลับสูกรุงเรยาวิค(60ก.ม.ใชเวลาประมาณ 01.00 ช.ม.)    

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :      Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดบัใกลเคียง     
*** พิเศษสุด นําทานออกตามลาแสงเหนือโดยรถโคช (มีฮีทเตอร) ไกดผูชํานาญจะนําทานไปยัง
จุดที่ มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใชเวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเปน
ปรากฏการณธรรมชาติที่ไมสามารถคาดเดาได แตมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดใหเห็นในเวลากลางคืน
ชวงฤดูหนาว) ***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่5        เรคยาวิค – ชมปลาวาฬ – ภูเขาคีรกจูเฟล  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 
นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองชมปลาวาฬReykjavik Whale Watchingซึ่งทานจะได
สัมผัสกับประสบการณใหมในการชมสัตวทางทองทะเล ซึ่งทานจะไดพบกับนกทะเลชนิด
ต า ง ๆ  ม า ก ม า ย  ร ว ม ไป ถึ ง ป ล า ว า ฬ น า น า พั น ธุ  ไ ม ว า จ ะ เป น พั น ธุ Killer 
Whale(Orca),Minke Whale Humpback Whale นอกจากน้ัน ทานจะมีโอกาสไดพบ
กับความนารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะมาวายน้ําหยอกลอทานอยูขางเรืออยาง
มากมาย ถือเปนความนารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ี
เทาน้ัน  
*** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกใหบริการอัน
เน่ืองมาจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ***  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
บาย ทานออกเดินทางสู ภูเขาคีรกจูเฟล (Kirkjufell) เปนภูเขาทางฝم�งตะวันตกของไอซแลนด 

(West Iceland) หน่ึงในสถานที่ถายภาพทิวทัศนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซแลนด ใน
มุมมองยอดเขารูปกรวยควํ่า มีน้ําตกและธารน้ํารายรอบ เปนภาพสัญลักษณของประเทศ
ไอซแลนดก็วาได ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร ไมวาจะมาเท่ียวที่น่ีในชวงไหนก็



 

 

มีความงดงามตลอดทั้งป โดยเฉพาะในหนาหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไป
ดวยหิมะสีขาว 

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

 
จากนั้นนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก เปลี่ยนเสื้อผา นําทานเดินทางสู บอนํ้ารอน บลูลากูน 
Blue Lagoon  ซึ่งเปนบอน้ํารอนซึ่งเต็มไปดวยแรธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica) , 
พืชทะเล (blue green algae) ,โคลนซิลิกา(Sillica Mud) , ฟลูออรีน (Fluoringe) 
, โซเดียม (Sodium) , โปตัสเซียม (Potassium) ,  แคลเซี่ยม(Calcium), ซัลเฟต 
(Salphate) , คลอรีน (Chlorine),คารบอนไดออกไซด(Carbon Dioxide) เปนตน 
นอกจากน้ันภายในบอน้ํารอนบูลลากูนยังมีเกลือแรซึ่งจะชวยใหทานผอนคลาย และรักษา
โรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได และยังชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่งอีกดวย ทานจะไดสัมผัสกับความ
สบายตัว  จากการลงแชและอาบน้ําในบอน้ํารอนบูลลากูน 
*** พิเศษ ทางบลูลากูน ไดจัดเตรียมอุปกรณในการเขาใชบริการไวใหเรียบรอยแลว 
อาทิ ครีมทาผิว, รองเทาแตะ และผาขนหนู ใหทางมีเวลาผอนคลายกับการแชนํ้าแร
อยางจุใจ *** 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 
บาย นําทานขึ้นลิฟตสูชั้นบนสุดของตึกพาลาน เปนตึกสไตลโมเดิรน ท่ีมีภัตตาคารอยูดานบนให

ทานชมวิวทิวทัศนของกรุงเรคยาวิคอยางเต็มที่แบบ 360 องศา นําทานเขาชมโบสถฮัลล
กรีมสคิรคยา โบสถประจําเมืองที่ใชจัดงานพิธีทางศาสนาที่สําคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรง
สถาปตยกรรมแปลกไมเหมือนที่ใดในโลก จากนั้นอิสระเลือกซื้อหาสินคาทองถิ่นเปนของ
ที่ระลึก ชมยานถนนคนเดินที่สองขางทางเต็มไปดวยอาคารสวยๆ เรียงรายไปดวยสินคาพิ้
นเมืองและแบรนดตางๆ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ในยานถนนคนเดิน 
หรือหางสรรพสินคาชื่อดัง นําทานขึ้นลิฟตสูช้ันบนสุดของตึกพาลาน เปนตึกสไตลโมเดิรน 
ที่มีภัตตาคารอยูดานบนใหทานชมวิวทิวทัศนของกรุงเรคยาวิคอยางเต็มที่แบบ 360 องศา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik 
พักที่ :      Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดบัใกลเคียง     
               
วันที่7       เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานสูสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 
10.25 ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992  
15.55  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซแลนด ชากวา เฮลซิงกิ 3 ช่ัวโมง) 
16.50  เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟนแอร Finn Air เที่ยวบินที่  

AY141 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่8       กรุงเทพฯ      
07.25  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,

ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอน
เน็คช่ันส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ  จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
ผูใหญพัก 
หองละ 2 

ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทาน
เดียว / 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 กฎหมายในยุโรปไม
อนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขา
พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยาย
เมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนให
ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง 1 ทาน  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ชึ้นอยูกับเงือ่นไขกรมธรรม) ใน
กรณีทานอายุเกิน 75 ป ทานตองซื้อประกันเพ่ิม 

 คาทิปพนักงานขับรถ&คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (กรุณาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออกทุกครั้ง) 
หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหาย
ได)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป�าไมพอทําใหเกิดความลาชา ทานสามารถนําสัมภาระขึ้น
หองพักไดดวยตัวเอง *** 

 น้ําด่ืมวันละ 2 ขวดตอทาน 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

***สายการบินฟนนแอร จํากัดกระเป�าที่ใชโหลดใตทองเครื่องไดเพียง 1 ช้ินเทานั้น น้ําหนักไม
เกิน 20 กิโลกรัม  

และกระเป�าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไมเกิน 45 x 25 เซนติเมตร)  
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 60,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 

จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท
ฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

  



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิว

การตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ 
ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอให
คณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวา
วีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญใน
การยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND 
โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน 
(ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทาน
เขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 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 สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

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



 

 

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

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


