
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     10 วนั ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 
เยอืนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมอืงสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์  

ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดนิ” 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ราคาเริ่มตน้ 

 
เรคยาวกิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น า้แร่บลูลากนู – เรคฮอล์ท – อาคูเรย์ร่ี– หุบเขาแอสเบกี ้– น า้ตกเดทตฟิอสส์ – ทะเลสาบมายด์

วทัท์ – น า้ตกโกดาฟอสส์ – ดมิมูโบร์กร์ี – ธารน า้แข็งวทันาโจกลุ – วคิค์ – ขับสโนว์โมบิลธารน า้แข็งแลงโจกลุ – ถ า้น า้แข็ง– 
 สโกการ์ฟอสส์ – โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลร์ี  – น า้พุร้อนเกย์ซีร์ – เฮลซิงก ิ

 

155,900.- 
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10 วนั ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 
 โปรแกรมดี จดัอยา่งลงตวั เท่ียวสบายๆ สัมผสับรรยากาศไอซ์แลนดแ์บบเตม็ๆ 
 สัมผสัธรรมชาติเยน็สุดขั้ว ณ ดินแดนท่ีใกลข้ั้วโลกเหนือท่ีสุด ประเทศไอซ์แลนด์ (เท่ียวครบสูตร) 
 สัมผสัประสบการณ์ ขบัรถสโนวโ์มบิล, ชมถ ้าน ้าแขง็, ล่องเรือชมปลาวาฬ, แช่น ้าแร่บลูลากนู   
 แนะน า....คร้ังหน่ึงในชีวิต ตอ้งไปชมความมหศัจรรยข์องประเทศไอซ์แลนด์ 

 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ธนัวำคม 20 - 29 มกรำคม 2561 155,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ ระยะเวลำ 

วนัแรก กรุงเทพฯ เฮลซิงกิ BKK-HEL AY142 09.05-15.00 10.55 ชม. 

วนัท่ีแรก เฮลซิงกิ เคฟลาวิค HEL-KEF AY993 16.10-18.00 03.50 ชม. 

วนัท่ีเกา้ เคฟลาวิค เฮลซิงกิ KEF-HEL AY994 19.00-00.30+1 03.30 ชม. 

วนัท่ีสิบ เฮลซิงกิ กรุงเทพฯ HEL-BKK AY141 17.05-07.25+1 09.25 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – กรินดำวิก – แช่น ้ำแร่บลลูำกูน - เรคยำวิค 20 ม.ค. 61 

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบินฟิน แอร ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 4 แถว G 

 

 

09.05 น. “เหิรฟ้าสู่สนามบินเฮลซิงกิ” โดยสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี  AY142    
(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.55 ชม.) สายการบินฯ มีอาหารเชา้ และอาหาร
กลางวนั บริการระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 

 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

16.10 น. “เหิรฟ้าสู่สนามบินเคฟลาวิค” โดยสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY993   

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  
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1.00 ชม.) สู่ บลลูากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีท่องเท่ียว

เพ่ือสุขภาพระดับโลกและโด่งดังท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเท่ียวกว่า 

95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ี อิสระใหท่้านแช่น ้ าแร่

ธรรมชาติผ่อนคลายไปกบั Stream & Sauna เพ่ือการพกัผ่อนตามอธัยาศยั (มี

บริการผ้าขนหนูใหท่้าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้ าและหมวกคลุมผมไปด้วย

ส าหรบัการแช่น ้าแร่ในบลลูากนู *** 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรจนี)  

 GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่ำ REKJYAVIK 
วนัที่สอง เรคยำวิค – เรคฮอล ์– บอรก์ำรเ์นส 21 ม.ค. 61 

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น ำท่ำนสัมผัสประสบกำรณค์รั้งหน่ึงในชีวิตกับกำรนัง่รถจิ๊ปสู่ทุ่งน ้ ำแข็ง

ขนำดใหญ่ ใหท้่ำนไดข้ับรถสโนวโ์มบิลตะลุยไปในทุ่งน ้ ำแข็งแลงโจกุล 

(Langjökull Glacier) บนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือท่ีอยู่สูงท่ีสุดของโลก ซ่ึงมี

ความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 พ้ืนท่ีกว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่ง

น ้าแข็งกวา้งอย่างเต็มอ่ิมตลอด 1 ชัว่โมง (ทัวร์มีบริการชุดกันความหนาว, 

หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเทา้บูท๊) ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice cave) 

ถ ้าน ้าแข็งคริสตลั หรือ ถ ้าคริสตลั (Crystal Ice Cave) คือ ถ ้าน ้าแข็งท่ีสวยงาม

ตระการตา เป็นถ ้าท่ีเกิดในทะเลสาบแช่แข็งทะเลสาบท่ีเกิดจากธารน ้าแข็ง

ลองโจกุล (Longjökull Glacier) นับเป็นถ ้าน ้าแข็งสีฟ้าครามสุดอลงัการแห่ง

หน่ึงในประเทศไอซแ์ลนด์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) 

(ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านชม เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝัง่ตะวนัตกของไอซ์แลนด ์น า

ท่านชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ และ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ประจ าเมือง 

(Reykholt Church) ซ่ึงสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี12 น าท่านแวะชมน ้าพุรอ้นเดลดา

ทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) บ่อน ้าพุรอ้นใหญ่ท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์

อุณหภูมิน ้าสงูสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน ้าพุรอ้นท่ีมีน ้าไหลเร็วท่ี   สุดใน

ยุโรป เร็วถึง 180 ลิตร/วินาที จากน้ันน าท่านชม น ้ าตกเฮินฟอซซ่า 

(Hraunfossar Waterfall) ซ่ึงในภาษาไอซแ์ลนดิก Hraun แปลว่า ลาวา เน่ืองจาก

เป็นน ้าตกท่ีไหลลงมาจากล าธารความยาวกวา่ 900 เมตรซ่ึงพาดอยูบ่นทุ่งลาวาท่ี

ประทุข้ึนมาจากภเูขาไฟใตพิ้ภพซ่ึงอยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งแลงโจกุลกลาเซียร ์(Lungjokull 

Glacier) และในฤดท่ีูหนาวจดั น ้าตกแห่งน้ีจะแข็งเป็นน ้าแข็ง มีความสวยงามเป็น

อย่างมาก  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์การ์เนส(Borgarnes) (ระยะทาง 

40 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที.) 

   

เยน็ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 BORGARNES HOTEL หรือเทียบเท่ำ BORGARNES 
วนัที่สำม เรคยำวิค-เรคฮอล-์อำคูเรยร์ี่ 22 ม.ค. 61 

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรยร่ี์ (Akureyri) (ระยะทาง 296 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองใหญ่อนัดบัสองของไอซแ์ลนด ์และยงัเป็น

ท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของไอซแ์ลนด์อีกดว้ย บา้นเรือนถูกปลกูสรา้ง

 
 
 

http://travel.thaiza.com/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B8%A5-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C/252223/
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จากไมท้าสีสนัสดใสตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้า บา้งก็ปลกูบนเนินลาดชนัซ่ึงมีภูมิศาสตร์

อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชม

ทศันียภาพอนัสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศท่ีไดข้ึ้ นช่ือว่าไม่มีตน้ไมสู้ง มีผืน

หญา้และตน้มอสหลากสีสุดสายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรยร่ี์มีแม่น ้าโครส

ซาเนสบอร์เกียร์ (Krossanesborgir) เป็นแม่น ้าสายส าคัญของเมืองไหลผ่าน 

น าท่านชมบา้นเรือนท่ีจดัแผนผงัเมืองเมืองอยา่งเป็นระเบียบ สวยงาม 

 
 

 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (Pengs Restaurant)  
 น าท่านชม โบสถอ์าคเูรยร่ี์ เป็นสญัลกัษณข์องเมือง เป็นโบสถค์ริสตนิ์กายลเูธอ

รนั ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สรา้งปี 1940  หน้าต่าง

กระจกสีกลางเหนือแท่นบชูาสวยงามมาก ภาพแกะสลกันูนบนระเบียงโดยประ

ติมากรแสดงการบัพติสมา จากน้ันน าท่านสู่ถนนคนเดิน เกเรอโตรกาตา 

(Gerartogata) อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงบน ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมืองอาคเูรยร่ี์ 

     

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 HOTEL KEA   หรือเทียบเท่ำ AKUREYRI 
วนัที่สี่ อำคูเรยร์ี่ – ล่องเรือชมวำฬเมืองฮูซำวิค – หุบเขำแอสเบก้ี – มำยวทัท ์ 23 ม.ค. 61 

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองฮูซาวิค (Husavik) ล่องเรือเล็กชมฝูงวาฬมิ้ งก้ี Minke 

whale ซ่ึงอพยพยา้ยถ่ินในช่วงฤดู รอ้นวาฬมิ้ งก้ีแต่ละตวัมีน ้าหนักไดถึ้ง 10 ตนั

และมีความยาวตลอดล าตัวถึง 11 เมตร ก าลังแหวกว่ายในมหาสมุทร

แอตแลนติกท่ีหนาวเย็นเพ่ือหาอาหารหรือเล่นน ้าอย่างมีความสุขขณะท่ีชมวาฬ

มิ้ งก้ี ท่านอาจจะโชคดีไดพ้บกบัโลมาสนัจมกูขาว White Beaked Dolphin แสน

น่ารัก  (บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกรณี ท่ีบริษัทฯ เรือยกเลิกให้บริการอัน

เน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 

 
   

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (Salka)  

 น าท่านเดินทางสู่  หุบเขาแอสเบก้ี (Ásbyrgi Canyon) (ระยะทาง 70 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หุบเขารูปทรงเกือกมา้ทางดา้นตอนเหนือของ

ไอซ์แลนด์ และเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull 

National Park) หน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดร้บัความนิยมมากเป็น

อนัดบัตน้ๆของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยอุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่

ท่ีสุดในยุโรป โดยรวมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National 

Park) และอุทยานแห่งชาติ Jokulsargljufur เขา้ดว้ยกนั หุบเขาแอสเบก้ีแห่งน้ี

เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในยุคน ้าแข็ง ซ่ึงเกิดน ้าท่วมอย่าง

รุนแรงจากการละลายของธารน ้าแข็ง น าท่านชม หินเอยาน (Eyjan) หรือท่ีใน

ภาษาทอ้งถ่ินแปลว่า The Island หินทรงสูง 25 เมตรซ่ึงตั้งอยู่กลางหุบเขา ซ่ึง

นักปีนเขานิยมมาไต่เขากนัเพ่ือชมวิวอุทยานแห่งน้ี  จากน้ันน าท่านชม น ้าตก

เดทติฟอสส ์(Dettifoss) น ้าตกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของยุโรปเมื่อเทียบอตัราการไหล

กบัน ้าตกอ่ืนๆทัว่ทวีปยุโรป น ้าตกน้ีมีอตัราการไหลอยู่ท่ี 193 ลกูบาศกเ์มตร

ต่อวินาที  ความกวา้งของน ้าตกยาวถึง 100 เมตรและมีความสงู 45 เมตร 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปมายดว์ทัท ์(Myvatn Lake) (ระยะทาง 84 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) ทะเลสาบสีฟ้ากินพ้ืนท่ีราว 37 ตาราง
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กิโลเมตร นับเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของไอซ์แลนด ์เป็นแอ่งเกิดจาก  

รอยแยกคราฟล่าฟอลท์ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาล อยู่

ในหมูบ่า้นเรยค์ยาหโ์ล และยงัเป็นแหล่งอุทยานนกน ้าท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก 

จนรฐับาลประกาศใหเ้ป็นเขตสงวนอนุรกัษ์นกเลยทีเดียว น าท่านชม ดิมมโูบร์  

กีร ์(Dimmuborgir) หรือท่ีแปลว่า ปราสาทด า พ้ืนท่ีซ่ึงเกิดจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุมพ้ืนท่ี

เมื่อโดนอากาศและน ้าท่ีเย็นจัด จึงท าใหพ้ื้นท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ 

และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพ้ืนเมืองเช่ือว่าดินแดนแห่งน้ีเป็น

สถานท่ีเช่ือมต่อระหว่างโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพิ้ภพ ซ่ึงเมื่อซาตานถูกขบัไล่

จากสวรรค์ลงสู่ดินแดนใตพิ้ภพและผ่านดิมมูโบร์กีร์ ท าใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ีเกิดภัย

ธรรมชาติขึ้ น ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ น ้ าตกโกดาฟอสส์ (Godafoss  

Waterfall) (ระยะทาง 92 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) หรือท่ีรูจ้กั

ในนาม น ้าตกของพระเจา้ “The Waterfalls of Gods” หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียว

ยอดนิยมของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีมีความงดงามมาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไอซ์แลนด ์โดยน ้าตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร 

และมีความกวา้งมากกว่า 30 เมตร น ้าตกถูกคน้พบโดยนักบุญชาวคริสต์

1,000 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งอยูไ่มไ่กลจากภเูขาไฟคลาฟฟา (Krafla Volcano)   

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรไทย)  
 SEL HOTEL MYVATN  หรือเทียบเท่ำ MYVATN 

วนัที่หำ้ มำยวทัท–์วนอุทยำนแห่งชำตสิกำฟทำเฟล-ธำรน ้ำแข็งวทันำโจกุล 24 ม.ค. 61 
07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) 

(ระยะทาง 359 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) หน่ึงในผลงานของ

ธรรมชาติท่ีบรรจงสรา้งสรรคดิ์นแดนแห่งน้ีใหส้วยงามหาท่ีใดเหมือน   อนัรวมไว ้

ซ่ึงธรรมชาติอนัแปลกตาหลายส่ิงอยูท่ี่เดียวกนั เช่น ภเูขาไฟสงูเสียดฟ้าท่ีมีหิมะปก

คลุมทั้งปี ธารน ้าใสซ่ึงไหลรินจากภูเขาสงูรอบๆเป็นป่าแคระอนัอุดมสมบรูณ์ดว้ย

ตน้เบิรช์แคระ และทุ่งดอกไมห้ลากหลายสายพนัธุบ์านสะพรัง่ในฤดดูอกไมผ้ลิของ

แต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งท่ีเกิดการเย็นลงอย่างชา้ๆท าใหเ้กิด

แนวแตกเป็นเสาเหล่ียม ถือไดว้า่เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอนัน่าท่ึง จนเขา้

สู่เขตอุทยานฯท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกว่า 

VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากบัธารน ้าแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรป

รวมกัน และขนาดความหนามากท่ีสุดหนาประมาณ 1,000 เมตร น าท่าน

เดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้าแข็ง ซ่ึงรูจ้กักนัเป็นอย่างดี

ว่าเป็นทะเลสาบธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซแ์ลนด์ เกิดจากการละลาย

ของธารน ้าแข็งมากข้ึนๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีกวา้งถึง  18 ตารางกิโลเมตร 

โดยมีความลึกของน ้าในทะเลสาบถึง 200  เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกบัไอซเ์บิรก์ หรือ 

ภูเขาน ้าแข็งกอ้นโต ๆ เรียงรายโผล่พน้พ้ืนน ้าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด

ก่อใหเ้กิดสีสันสวยงาม น่าประทับใจยิ่ง นับไดว้่าเป็นภาพธรรมชาติท่ีมีอยู่เพียง

ไม่กี่แห่งในโลก พรอ้มน าท่านสัมผัสประสบการณ์ การล่องเรือชมภูเขาน ้ าแข็ง 
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(ข้ึนกับสภาพอากาศ) แต่โดยปกติเรือจะเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เดือน พ.ค.- ต.ค. 

เท่าน้ัน (กรุป๊ 11-20 เม.ย.ไม่เปิดบริกำร) ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปภูเขา

น ้าแข็งในระยะใกล ้ 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บ่ำย อิสระใหท่้านได้ชมบรรยากาศเมืองฮอฟน์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางด้าน

ทัศนียภาพท่ีสวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการ

ประมงกุง้ลอบสเตอร์ (Lobster) ซ่ึงสามารถพบไดใ้นปริมาณมากในพ้ืนท่ี

ประมงโดยรอบชายฝัง่ของเมือง นอกจากน้ีแลว้เมืองฮอฟน์ยงัถือว่าเป็นอีกหน่ึง

เมืองท่ีถือวา่เป็นประต ูสู่"อุทยานแห่งชาติวทันาโจกุล" 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 HOTEL HOFN หรือเทียบเท่ำ HOFN 

วนัที่หก สโกกำร ์– เซลยำลนัสฟ์อสส ์– เซลฟอสส ์ 25 ม.ค. 61 
07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านออกเดินทางท่องเท่ียวตามเสน้ทางดา้นใต ้(South Shore) ของประเทศ

ไอซ์แลนด์ ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองของการคน้พบพลังงานความรอ้นใตพิ้ภพ ซ่ึง

เป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทนเช้ือเพลิงท าใหป้ระเทศแห่งน้ีไดร้บัการยกย่อง

ให้เป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ นอกจากน้ีพลังงานดังกล่าวยังถูกน ามาใชใ้นด้าน

สาธารณูปโภคอีกดว้ย ทัศนียภาพสองขา้งแต่งแตม้ไปดว้ยฟาร์มปศุสัตวข์อง

ชาวนาและฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ท่ีมีความสูงถึง 1,491 เมตร

เหนือระดบัน ้าทะเลและมีช่ือเสียงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแลว้ถึง 

18 ครั้งและครั้งล่าสุดในปี 2000 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์โกการ ์(Skogar 

Folk Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณกลางแจง้ สรา้งขึ้ นตั้งแต่  ปี ค.ศ.1949 

สถานท่ีซ่ึงรวบรวมคอลเลคชัน่โบราณแสดงความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่

ในอดีตของชาวนอร์ดิค  จาก น้ันน า ท่านแวะชม น ้ าตกสโกก้าฟอสส ์ 

(Skogafoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของ

น ้าตกท่ีเป็นธรรมชาติ ซ่ึงแผ่กระจายมาจากหน้าผาสูง แรงกระแทกของปลาย

สายน ้าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทัว่บริเวณ ท าใหห้ญา้ตระกูลมอสและเฟิรน์เติบโต

ปกคลุมหินท่ีเรียงรายริมล าธารเบ้ืองล่างอย่างสวยงาม โอบลอ้มไปด้วยทุ่ง

ลาวา,โตรกผาและหุบเหวเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามและน่าประทับใจกบัผูท่ี้มา

เยือนไอซแ์ลนด์ จากน้ันน าท่านชมน ้าตกอีกแห่งท่ีสวยงามไม่แพก้นั น ้าตกเซล

ยาลนัสฟ์อสส ์(Seljalandsfoss Waterfalls) มีความสงู 60 เมตร อีกหน่ึงน ้าตก

ท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์ ซ่ึงบริเวณดา้นหลังม่านน ้าตกสามารถเดินเขา้ไป

สมัผสัไดด้ว้ย   

    

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส ์(Selfoss) (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.50 ชม.) อิสระใหท่้านไดเ้ท่ียวชมเมืองเตามอธัยาศยั 

 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (Gullfoss Kaffi)  
 SELFOSS HOTEL หรือเทียบเท่ำ SELFOSS 

วนัที่เจ็ด โกลเดนเซอรเ์คิล 26 ม.ค. 61 

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
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08.30 น. น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประทศไอซ์แลนด์ ใน

เสน้ทาง วงกลมทองค า หรือ (Golden Circle) สมัผัสทศันียภาพของทุ่งหญา้

สลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตวน์านาชนิดทั้ง แกะ วัว มา้ ท่ีเล้ียงและหากินตาม

ธรรมชาติ น าท่านเขา้ชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรสรา้งขึ้ นภายใน อุทยาน

แห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซ่ึงได้รับการรับรองจาก

องคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบ

เขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ไอซ์แลนด์ ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์

Hengill  เป็นจุดก าเนิดทางประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดท่ีมี

รอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม                   

ร่องรอยปล่องภเูขาไฟท่ีดบัแลว้มีน ้าท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านเดินทางสู่กูลฟอสส ์(Gullfoss) เพ่ือชมความงามของ น ้าตกกูลฟอสส ์

หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด ์ถือเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศ 

และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานท่ีในเสน้ทาง “วงแหวนทองค า” สถานท่ีท่ีผูม้าเยือน

ไอซแ์ลนด์ไม่ควรพลาด  ช่ือน ้าตก Gullfoss น้ีมาจากค าว่า Gull ท่ีแปลว่า

ทองค าและ Foss ท่ีแปลว่าน ้าตก  เมื่อรวมกนัหมายถึงน ้าตกทองค า เป็นหน่ึง

ในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้าแข็ง

และลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างในระดบัความสูงกว่า 30 เมตร น าท่านชม 

น ้าพุรอ้นธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุรอ้นหรือเกยซี์ร ์ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า กีเซอร ์

ท่ีใชก้นัทัว่โลก  น ้าพุรอ้นท่ีน่ีพวยพุ่งขึ้ นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที 

พลงังานท่ีอยู่ใตหิ้นเปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้าพุรอ้น ช่วยใหอ้ากาศ

อบอุ่นเย็นสบาย และรฐับาลไดน้ าประโยชน์จากแหล่งความรอ้นทางธรรมชาติ

น้ีมาเป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใชท้ัว่ประเทศ  

 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรจนี)  
 GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่ำ REKJYAVIK 

วนัที่แปด แช่น ้ำแร่บลลูำกูน-เฮลซิงกิ 27 ม.ค. 61 

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านชมเมืองเรคยาวิก (Reykjaví k) และถ่ายรูปกับสถานท่ีส าคัญต่างๆ ของ

เมืองหลวงแห่งไอซ์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา 

(Hallgrí mskirkja) โบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สงูท่ีสุดในไอซแ์ลนด์ เป็นจุดท่ีสงูอีกจุด

หน่ึงของเมือง โบสถน้ี์มีความส าคญัในฐานะเป็น ศาสนสถานเป็นสถาปัตยกรรมท่ี

มีเอกลักษณ์ของสถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบ

สถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิสท์ เร่ิมสรา้งในปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จ

ในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสรา้งกว่า 38 ปี 1786 น าท่านชม เพอร์ลัน 

(Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณโ์ดดเด่นไวส้ าหรบัตอ้นรบัแขก

บา้นแขกเมืองโดยสถาปนิกช่ือดงั อิงกิ มูนดูร ์เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ย

ลูกโลกคร่ึงวงตั้งอยู่บนฐานท่ีคลา้ยถังน ้ ามองเห็นไดใ้นระยะไกล  แบ่งเป็นส่วน

ต่างๆ เช่น รา้นอาหาร, รา้นไอศกรีม,พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรไ์วกิ้ ง, สวนน ้า และ

รา้นขายของท่ีระลึก 
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เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อาหารจีน)  

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavok International Airport)  
19.00 น. “เหิรฟ้าสู่สนามบินเฮลซิงกิ” โดยสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี  AY994   

อิสระอาหารค า่ ณ สนามบิน 

 

00.30 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ 

(เวลาท่ีไอซแ์ลนด ์ชา้กวา่เฮลซิงกิ 3.30 ชัว่โมง) 

 

 CUMULUS CITY MEILAHTI HELSINKI หรือเทียบเท่ำ    HELSINKI 
วนัที่เกำ้ เฮลซิงกิ 28 ม.ค. 61 

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
08.30 น. น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ีมุ่งสู่ ป้อมปราการซูแมนลินนา (Suomenlinna Sea 

Fortress) เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีสรา้งขึ้ นในปี 1748 เพ่ือป้องการการ

รุกรานของขา้ศึกทางทะเล ป้อมปราการแห่งน้ีได้รับการขึ้ นทะเบียนจาก

องค์การยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1991 และไดร้ับการยกย่องว่าเป็น

อนุสรณส์ถานทางทหารท่ีส าคญัอีกแห่งของชาวฟินแลนด ์น าท่านเท่ียวชมความ

สวยงามและยิ่งใหญ่ของป้อมปราการโบราณ ไดเ้วลาน าท่านนัง่เรือเฟอรร่ี์กลบัสู่

กรุงเฮลซิงกิ 

        

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรจีน)  

 อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ฟอรัม่ (Forum Shopping Centre) 
ซ่ึงเป็นหา้งขนาดใหญ่และเก่าแก่ของเฮลซิงกิ มีรา้นคา้มากกว่า 120 รา้นคา้ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก 

 

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพ่ือเชคอินและท าคืนภาษี (Tax Refund)  
17.05 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินฟิน แอร ์เท่ียวบินท่ี AY141 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 09.25 ชม.) สายการบินฯ มีอาหารเชา้ และอาหาร

กลางวนั บริการระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ 

 

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ  29 ม.ค. 61 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี  
 กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงน้ี ทำงบรษิัทฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั *** 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 กรณีผูเ้ดินทาง 10 - 14 ท่าน ราคาท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

155,900.- 
169,900.-        

17,900.-        
รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี  24 ส.ค. 2560 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 40,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
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ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ –เรคยาวิก -เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ 

 โดยสายการบินการฟิ์น แอร ์(AY) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ส  ำหรบัหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 50 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 2 ยโูร  ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 20 ยูโร (ขึ้ นอยู่กบัความพึง
พอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
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หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุ

ก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย 

เพ่ือน าไปอา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา 

หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm 

หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.ส าเนาทะเบียนสมรส  

6.ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

8.หลกัฐานการเงิน โดยตอ้งขอจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น พรอ้มถ่ำยส ำเนำจำกสมุดเงิน

ฝำกส่วนตวัยอ้นหลงั 3 เดือน พรอ้มหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบั

ตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาที่อนุมตัิใหล้าหยุด 

พรอ้มประทบัตรำของบริษทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตรำองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง

เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

พรอ้มประทบัตรำสถำบนั 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร  ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย 
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ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสำร

ตอ่หนำ้เจำ้ที่รบัยืน่วีซ่ำ 

กรณีเป็นแมบ่า้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ้ใน

กรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกับสามี จะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ (พรอ้มกับเขียนช่ือ-

นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี  บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเ สื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้
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ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และหา้ม

มีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ี่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่

แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................. .................................. 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 40,000.-  บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่................................................ 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


