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*** เที่ยวรอบเกาะไอซ์แลนด์ ไม่ย้อนเส้นทาง *** 
*** นั่งรถ SUPER JEEP พร้อมเดนิเข้าชมถ า้น า้แข็งคทัล่า KATLA ICE CAVE *** 
เรคยาวิค – บล ูลากนู – วงแหวนทองค า – น ้าตกสโกกา้ – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล  

เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า – ขบัสโนโมบิลชมทุ่งน ้าแขง็ไมร์ดาลสโจคูล  
อคูเรริ – ฮูซาวิค – ชมปลาวาฬ – ทะเลสาบเมวทั – เซลลฟ์อสส์ – เรคยาวิค – ชมเมือง  

*** เคร่ืองบิน ฟินน์แอร์ (Airbus A350-900 V1) บินตรงสู่เฮงซิงกิ ต่อเคร่ืองสู่ไอซ์แลนด ์ *** 
รวมค่าวีซ่า, ทิปพนกังานขบัรถ, น ้าด่ืมตลอดการเดินทาง 

ออกเดินทาง เมษายน - สิงหาคม 2566 
*** ท่านที่ต้องการเดินทางช้ันด้วยธุรกจิหรือพรีเม่ียมกรุณาสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย *** 

เที่ยวพกัผ่อนแบบพรีเมี่ยม คุ้มค่าแน่นอน 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก ิ
04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 

เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเคร่ือง 
07.15 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ (Finnair)  เท่ียวบินที่ AY 142 
15.30 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ันน าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ตัวเมือง “ชมกรุงเฮลซิงกิ” (HELSINKI) ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและรัสเซีย 
เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” ให้ท่านไดอิ้สระเลือกช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ณ “Stockmann 
Department Store” ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ ไดต้ามอธัยาศยั หรือ อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร /  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที่: SCANDIC HOTEL HELSINKI AIRPORT / พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)      เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิ – วงกลมทองค า – น า้ตกกลัล์ฟอสส์ 
    ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – น า้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – วคิ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า แบบกล่อง / น าท่านเดนิทางเข้าสู่สนามบิน   
07.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองเรคยาวคิ (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair)  เท่ียวบินที่ AY991 
08.35 น. เดนิทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวคิ Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ จากนั้นน าท่านชม 

“กรุงเรคยาวิค”  Reykjavik เมืองหลวงของ
ประเทศ ไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่า
เป็นเมืองหลวงท่ีอยู่เหนือสุดของโลก และมี
อากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก น าท่านเท่ียวชม
เมืองหลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลแห่งน้ี 
โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมือง
หลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมือง
หลวงท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด
โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ท าเลท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึง 
Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ. 870  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81
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เม่ือเรคยาวิกกลายเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตั้งใหเ้ป็นเมืองหลวง  
ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน น าท่านออกเดนิทางสู่เส้นทางวงกลมทองค า Golden Circle 
เส้นทางสนสวยท่ีขาดไม่ได้ในการท่องเท่ียว
ไอซ์แลนด ์บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าพุร้อนท่ี
มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ “บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์” 
Thingvellir National Park  องค์การยูเนสโก
ไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม
ในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็น
รัฐสภา หรือสถานท่ีแสดงความคิดเห็นและ
คดัเลือกผูน้ าของชาวไอซ์แลนดม์าตั้งแต่ปี ค.ศ.
930 และเป็นพื้นท่ี ท่ีไดก้ารยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ีสวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง จากนั้นน าท่านชมรอย
แตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 
14  เมตร ท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 
1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไป
อีกถึงปีละ 1 เซนติ เมตร ผ่านชมบริ เวณ
ท ะ เ ล ส า บ  Pingvallavatn ท ะ เ ล ส า บ
ธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ 
น าท่านชม “บ่อน ้าพุร้อน” Geysir ท่ีมีความ
สูงของน ้ าพุถึง 200 ฟุตจากพ้ืนดิน ท่ีพวยพุ่ง
สู่ทอ้งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกน ้าพรุ้อนแบบน้ีทัว่โลก มีเวลาใหท่้านเกบ็ภาพอยา่งจุใจ  

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม “น ้าตกกัลล์ฟอสส์” (Gull Foss) หรือ น ้ าตกทองค า (Golden Falls) ซ่ึงน ้ าตก ท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์สายน ้ าท่ีใสสะอาดท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแขง็บน
ยอดเขาไหลลงมา ระหวา่งเส้นทางท่านจะเห็นกรีน
เฮาท์  ท่ี ใช้ปลูกพืช เ มือง ร้อนส าหรับบริโภค
ภายในประเทศมากมาย เรียกไดว้่าเป็นเมืองท่ีอยู่
เหนือท่ีสุดของโลกท่ีสามารถปลูกพืชเขตร้อนได ้
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก ระหว่างทาง 
แวะชมวิว “น ้าตกเซลยาลันส์ฟอส (Seljalands 
Foss) ซ่ึงเกิดจากการละลายของธารน ้าแขง็บนยอด
เขา และเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงของ
ประเทศไอซ์แลนด ์น าท่านชมน ้าตกอยา่งใกลชิ้ด และท่านสามารถเดินลอดน ้าตกแห่งน้ีได ้ ผา่นชมวิวภูเขาไฟ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
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เอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของไอซ์แลนด์ ภายหลงัจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 
ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ี
ยอดเขาปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติอนังดงามยิง่  

ค า่ บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร / น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัที่: Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)    วคิ – น า้ตกสโกก้า – ขบัรถสโนโมบิล ทุ่งน า้แข็งไมดาลโจคูล  
      ถ า้น า้แข็งคทัล่า – หาดทรายด า – เรย์นิสดรันก้าร์ – วคิ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่บริเวณธารน ้าแขง็ Myrdalsjokull Glacier ซ่ึงมีความหนาของน ้าแขง็มากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน ้าแขง็ถึง 1 กิโลเมตร มีความกวา้งเป็นอนัดบั 4 ท่ีมีพื้นท่ีกวา่ 
596 ตารางกิโลเมตร เม่ือโดนแสงกระทบจะเกิด
เป็นสีฟ้าอมเขียวใสสวยงามเหมือนมรกต น าท่าน
ต่ืนเตน้เร้าใจกบัการนัง่รถโฟร์วิล (ขบัเคล่ือนส่ี
ลอ้) ไต่ข้ึนเขาท่ีมีความสูงชนั และมีความสูง
กวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมี
เวลาใหท่้านไดส้มัผสักบัการขบัรถสโนวโ์ม
บิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน ้าแขง็ขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลาเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร  

*** ใชเ้วลาขบัสโนโมบิล ประมาณหน่ึงชัว่โมง ขบัคนัละสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม(กรุณาสอบถาม
มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทา้ลุยหิมะเตรียมไวบ้ริการทุกท่าน *** 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “ถ ้าน ้าแข็งคัท
ลา” (Katla Ice Caves) ซ่ึงตั้งอยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ไม
ดาลโจคูล น าท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถ
ขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4WD Super Jeep) ชมวิวทิวทศัน์
ท่ีแปกตาระหว่างทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์
ทอ้งถ่ินจะเตรียมรองเทา้ตะขอและหมวกกนัน็อค 
ให้กบัทุกท่าน เพื่อการเดินท่องเท่ียวอยา่งปลอดภยั น าท่านเดินจากจุดจอดรถประมาณ 30 นาที จนถึงบริเวณ
ปากถ ้า ถ ้าน ้ าแข็งคทัลา ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟคทัล่า ท่ีดบัลงแลว้ น าท่านเขา้ชมภายในถ ้าน ้ าแข็งท่ีสวยงาม น า
ทางโดยไกดท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางเกบ็ภาพความงดงามอยา่งจุใจ  
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น าท่านชม “เรย์นิสดรันก้าร์” Reynisdrangar ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ 
และก่อตวัข้ึนกลางแม่น ้าตามธรรมชาติ ชม “หาดทรายด า” ท่ี
เต็มไปดว้ยหินสีด าและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ 
(เกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีแข็งตัวอย่างรวกเร็วเม่ือเจอน ้ ากับ
ทะเลท่ีเย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และใน
บริเวณน้ียงัเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
นกแกว้ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ารัก
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั    

ค า่ บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่: Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง(4)       วกิ – น า้ตกสโกก้า – ล่องเรือลากนูโจคูซาลอน(เจมส์บอน)  
     ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดร์ี 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านชมความงามของ “น ้ าตกสโกกา้” Skogafoss ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์มี
ความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้ าส
โกก้า ออกเดินทางผ่านเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติ
สกาฟตา เฟล  (Skaftafel)  ผ่ามชมทัศนียภาพท่ี
สวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปดว้ยความ
แปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ีแข็งตัว 
แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน ผ่านชมน ้ าตก
ระหว่างเส้นทาง ท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแขง็
บนยอดเขา เป็นเส้นทางท่ีสวยงามมากอีกแห่งหน่ึง
ของประเทศไอซ์แลนด ์แวะชมจุดชมวิวธารน ้าแขง็สกีดาราโจกลู ชมเศษซากของสะพานสกีดารา สะพานท่ี
เคยเป็นช่วงท่ียาวท่ีสุดในไอซ์แลนดซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึง
ของถนนวงแหวน คานสะพานท่ีบิดเป็นเกลียวจาก
การถูกพดัพาไปโดยความร้อนจากภูเขาไฟและน ้ า
ท่วมจากธารน ้าแขง็ มีฉากดา้นหลงัเป็นท่ีราบสกีดารา
ซานดูร์ (Skeiðarársandur) ซ่ึงเป็นท่ีราบทรายภูเขาไฟ
สีด าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมองเห็นธารน ้ าแข็งสกี
ดาราราโจกลุ (Skeiðarárjökull) และธารน ้าแขง็ สวินา
เฟลลส์โจกุล (Svinafellsjökull) อยา่งสวยงามใชดัเจน 

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านเดินทางสู่ลากูนโจคูซาลอน จุดไฮไลท์ ส าคัญ

ของประเทศไอซ์แลนด์ น าท่านลงเรือสะเทิ้นน ้า
สะเทิ้นบก ล่องชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย์ ลากูน
แห่งน้ี จะเต็มไปด้วยก้อนน ้ าแข็งหรือไอซ์เบิร์ก 
(iceberg) ขนาดต่างๆ มากมายลอยอยูใ่นทะเลสาบ จะ
มีไกด์ท้องถ่ินน าบรรยายให้ความรู้แก่ทุกท่าน ชม
ความสวยงามของกอ้นน ้าแขง็สีฟ้าท่ีลอย อยูร่อบๆ ล า
เรือ ไดเ้วลาสมควรน าท่านข้ึนฝ่ังมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเต็มท่ี  จากนั้นน าท่านเก็บภาพ
ความสวยงามของกอ้นน ้ า แขง็บริเวณชายหาดไดมอนด ์บีช (Diamond Beach) ท่ีมีกอ้นน ้ าแขง็อยูบ่ริเวณ 
ชายหาดประดุจกอ้นเพชรเรียงรายอยูม่ากมาย จากนั้นน าท่านนัง่รถโคช้ชมความงามของชายฝ่ังมหาสมุทร
แอตแลนติก ผ่านชมเมือง Breiddalsvik ซ่ึงเป็นเมืองชายทะเลทางฝ่ังตะวนัออกของประเทศไอซ์แลนด ์โดย
ระหว่างทางเต็มไปดว้ยธรรมชาติอนังดงามไม่ว่าจะ
เป็นลาวาของภูเขาไฟ น ้ าตกใหญ่น้อยนับร้อยสาย 
และสัตว ์ต่าง ๆ ท่ีอยูต่ามธรรมชาติสองขา้งทาง เช่น 
กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า , นกเป็ดน ้า ฯลฯ และสตัวเ์ล้ียง
อีกหลายชนิดมากมาย เดินทางถึงเมือง Egilsstadir 
เ มือง ซ่ึงตั้ งอยู่ ริม ฝ่ั งของ  ทะเลสาบโลกู ริน 
(Logurinn) ซ่ีงเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ีสามของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือท่ีถึง 
53 ตารางกิโลเมตร ท่านจะไดช้มเมืองเลก็ ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซ์แลนดอ์ยา่งแทจ้ริง 

ค า่ บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัที่: Fosshotel Eastfjords / Icelandair Hotel Herad  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง(5)        เอไกล์สตาดีร์ – บ่อโคลนเดอืด – ทะเลสาบเมวทั 
    ดมิมูโบร์กร์ี–– น า้ตกเดทติ – น า้ตกโกด้าฟอสส์ – อคูเรริ   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

น า ท่ านชม  “ บ่ อ โ คลน เ ดื อ ดน าม าฟแ จล ” 
(Namafjall) (แอ่งตะกอนท่ีอ่ิมตวัไปดว้ยน ้ า) ซ่ึงมี
ไอน ้ าร้อนจดัอยูเ่บ้ืองล่าง เม่ือไอน ้ านั้นเคล่ือนท่ีจะ
ท าใหโ้คลนท่ีอยูด่า้นบนพุ่งกระจายข้ึนมาคลา้ยการ
ระเบิดยอ้ยๆ ในบริเวณภูเขาไฟปกติบ่อโคลนเดือด
มักมีก ามะถันอยู่มาก อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงของ 
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ไอซ์แลนด ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวทั Myvatn Lake ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าพุร้อนซ่ึงมีผล
พวงมาจากลาวาภูเขาไฟ และพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวิทยา และไดรั้บการประกาศให้เป็นเขต
อนุรักษข์องไอซ์แลนด ์ในปี ค.ศ. 1974 เขตทะเลสาบ Myvatn เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมแห่งหน่ึง
ของประเทศ เขตทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุกชุมของเป็ดน ้ าท่ีสวยงามนานาพนัธ์ุ และถือเป็นเขตท่ีมีพนัธ์ุ
เป็ดน ้ามากท่ีสุดในยโุรป  

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านชมดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือท่ีแปลวา่ ปราสาทด า พื้นท่ีซ่ึงเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาไฟ
คร้ังใหญ่ในอดีตกาล ราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุมพื้นท่ีเม่ือโดนอากาศและน ้ า ท่ีเยน็จดั จึงท าให้
พื้นท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหิน
ภู เขาไฟ รูปทรงประหลาดต่ างๆ  ชาว
พื้นเมืองเช่ือว่า ดินแดนแห่งน้ีเป็นสถานท่ี
เช่ือมต่อระหว่างโลกมนุษยแ์ละดินแดนใต้
พิภพ ซ่ึงเม่ือซาตานถูกขบัไล่จากสวรรคล์ง
สู่ ดินแดนใตพ้ิภพและผ่านดิมมูโบร์กีร์ท า 
ใหพื้นท่ีแห่งน้ีเกิดภยัธรรมชาติข้ึน จากนั้น 
น าท่านแวะเก็บภาพความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ของน ้ าตกเดททิ(Dettifoss) ท่ีตั้ ง
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติวทันาโจคูล น ้ าตกแห่งน้ีเกิดจากการละลายตวัของธารน ้ าแข็งและเป็นน ้ าตกท่ีมี
กระแสน ้ ารุนแรงท่ีสุดในประเทศเป็นท่ีสองในยุโรป(รองมาจากน ้ าตกไรน์) ท าจะตะลึงไปกบัความแรงของ
กระแสน ้าและความสวยงามของหุบเหวท่ีทอดยาวสุดสายตา ในบริเวณน้ีจะมีน ้าตกอยูห่ลายแห่งเน่ืองจากการ
เคล่ือนตัวของผิวโลกท าให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินน าท่านแวะเก็บภาพบริเวณน ้ าตกโกด้าฟอส 
(Godafoss) น ้าตกรูปทรงโคง้เส้ียวพระจนัทร์ ประดุจจ าลองน ้าตกไนแองการ่า มาตั้งไวท่ี้น่ีเลยทีเดียว เก็บภาพ
ความสวยงามอยา่งเตม็ท่ี จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอคูเรริ 

ค า่ บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Icelandair Hotel Akureyri / ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6)  อคูเรริ / ฮูซาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน   
สติกกชิฮอลเมอร์ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Whale Watching) ซ่ึงท่านจะ

ไดส้มัผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการชมสตัวท์างทอ้ง
ทะเล ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย 
รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธ์ุ ไม่วา่จะเป็นพนัธ์ุ Killer 
Whale (Orca) , Minke Whale,  Humpback   Whale  
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นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบัความน่ารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซ่ึงจะมาวา่ยน ้าหยอกลอ้ท่านอยู่
ขา้งเรืออยา่งมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงาม
ทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น  

เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จ า กนั้ นน า ท่ า น เ ดิ นท า ง สู่  พิพิ ธภั ณ ฑ์พื้ น บ้ าน 

Glaumbaer  Folk Museum ซ่ึงเป็นพิธิภณัฑท่ี์จดัแสดง
งานศิลปะหัตกรรมพื้นบา้นของชาวไอซ์แลนด์ รวมถึง
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกดว้ย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง สติกกิชฮอลเมอร์ 
(Stykkishólmur) เมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นประวติัศาสตร์และธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูดเพลิดเพลินไป
กบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบสงบ ลดัเลาะไป
ตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆในเขตเมืองกรุนดาร์ฟ
จอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจู
เฟล  ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมี
ทรงสวยงามและได้รับความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา 
ใกล้ๆ ภูเขายงัมีน ้ าตกขนาดเล็กๆท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง
อีก / น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค า่ บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Foss Hotel Stykkisholmur ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง(7) สติกกชิฮอลเมอร์ – ภูเขาคร์ีกจูเฟล – น า้ตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวคิ  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

 

น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) 
หน่ึงในสถานท่ีถ่ายภาพทิวทัศน์ท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ ใน
มุมมองยอดเขารูปกรวยคว ่า มีน ้ าตก
แ ล ะ ธ า รน ้ า ร า ย ร อบ  เ ป็ นภ าพ
สัญลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็
ว่าได้ ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 
463 เมตร ไม่ว่าจะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วง
ไหนก็ มีความงดงามตลอดทั้ ง ปี  
โดยเฉพาะในหนา้หนาวท่ีจะมองเห็น
ภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวน าท่านชมความสวยงามของ น ้าตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar 
Waterfalls) ซ่ึงเป็นน ้ าตกสาขาหน่ึงของน ้ าตกใหญ่ท่ีก่อก าเนิดจากแหล่งล าธารและแม่น ้ าสายต่างๆเป็น
ระยะทางกวา่ 900 เมตร ของทุ่งลาวาท่ีเกิดจากภูเขาไฟท่ีอยูภ่ายใตธ้ารน ้าแขง็ แลงโจกลุ Langjökull 
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เท่ียง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางลอดอุโมงกลับสู่เมืองเรคยาวิค น าท่านชมนครเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศ

ไอซ์แลนด์ ท่ีมีความสวยงามไม่แพเ้มืองหลวงอ่ืนๆในแถบสแกนดิเนเวีย ท่านจะได ้สัมผสักบัธรรมชาติอนั
แสนบริสุทธ์ิ น าท่านเกบ็ภาพประภาคารกรอตตา้ (Grotta Lighthouse)  ท่ีตั้งอยูริ่มชายฝ่ังเป็นจุดชมวิวทอ้งทะเล
ท่ีสวยงามของกรุงเรคยาวิค จากนั้นน าท่านชมโบสถ์ฮลัลก์รีมสคิร์คยา โบสถป์ระจ าเมืองท่ีใชจ้ดังานพิธีทาง
ศาสนาท่ีส าคญัของประเทศซ่ึงมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนท่ีใดในโลก จากนั้นน าท่านชมตึก
อาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยัและน าท่านเก็บภาพอาคารHofdi ท่ีใชป้ระชุมผูน้ าระหว่างประธานาธิบดีเรแกน 
กบัประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมยัสงครามเยน็ น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa 
Concert Hall) ท่ีไดรั้บรางวลัจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม จากนั้นน าท่านเก็บภาพซัน โวยาเจอร์(Sun 
Voyager) สัญลกัษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนดม์าร์กท่ีส าคญัของกรุงเรคยาวิค  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

พกัที่: Radisson Blu Saga Hotel / Grand Hotel Reykjavik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง(8)    เรคยาวคิ – แช่น า้แร่บลูลากูน – สนามบิน – เฮลซิงก ิ
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อน บลูลากนู Blue 
Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อน ้าร้อนซ่ึงเตม็ไปดว้ยแร่
ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica),พืชทะเล 
(Blue green algae),โคลนซิลิกา (Sillica 
Mud),ฟลูออรีน (Fluoringe),โซเดียม Sodium,
โปตสัเซียมPotassium,แคลเซ่ียมCalcium,
ซลัเฟต Salphate, คลอรีน (Chlorine), 
คาร์บอนไดออกไซด ์Carbon Dioxide เป็นตน้ 
นอกจากนั้น ภายในบ่อน ้าร้อนบูล ลากนู ยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยใหท่้านผอ่นคลายและรักษาโรคท่ีเก่ียวกบั
ผวิหนงัได ้และยงัช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย ท่านจะไดส้มัผสักบัความสบายตวัจากการลงแช่และ
อาบน ้าในบ่อน ้าร้อนบูลลากนู*** กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าติดตวัไปดว้ย *** 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูพิเศษ SEAFOOD PLATTER อ่ิมอร่อยกบัอาหาร
ทะเลสดๆ อาทิ ลอ็บสเตอร์ กุง้ หมีก แซลมอล และ
หอยแมลงภู ่

บ่าย น าท่านขึน้ลฟิต์สู่ช้ันบนสุดของตึกพาร์ลาน เป็นตึกสไตล์
โมเดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยูด่า้นบนใหท่้านชมวิทิวทศัน์ของ
กรุงเรคยาวิคอยา่งเตม็ท่ีแบบ 360 องศา อิสระทุกท่านช้
อปป้ิงตามอธัยาศยั / ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่
สนามบินเคฟลาวิค 
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17.50 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์เท่ียวบินท่ี AY994 
00.50 เดนิทางถึงกรุงเรคยาวคิ / น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั 

พกัที่: Holiday Inn Airport Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีเ่ก้าของการเดนิทาง(9)     เฮลซิงก ิ– กรุงเทพ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
09.30 น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบินเฮลซิงก ิ
13.45  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เท่ียวบินที่ AY141 

วนัทีสิ่บของการเดนิทาง(10)        กรุงเทพฯ 

05.25  เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 

************************************************** 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 2566 รวมค่าวีซ่าและทิปพนกังานขบัรถ  
ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

ห้องพกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

06 – 15 เม.ย.66  165,900 165,900 165,900 28,900 
08 – 17 เม.ย.66 168,900 168,900 168,900 28,900 
11 – 20 เม.ย.66 165,900 165,900 165,900 28,900 

27 เม.ย. – 06 พ.ค.66 168,900 168,900 168,900 28,900 
11 – 20 พ.ค.66 172,900 172,900 172,900 30,900 
01 – 10 มิ.ย.66 179,900 179,900 179,900 32,900 
16 – 25 มิ.ย.66 189,900 189,900 189,900 32,900 

30 มิ.ย. – 09 ก.ค.66 189,900 189,900 189,900 32,900 
14 – 23 ก.ค.66 189,900 189,900 189,900 32,900 
04 – 13 ส.ค.66 189,900 189,900 189,900 32,900 
18 – 27 ส.ค.66 189,900 189,900 189,900 32,900 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทางกฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน12 ช.ม. / วนั   

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน  

 ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์  
 ค่าทิปพนักงานขับรถ และบริกรตลอดการเดนิทาง  
 น า้ดืม่บนรถโค้ชตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวนั (หากท่านประทับใจในการบริการ)  

***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ 1 ช้ิน น า้หนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม  
และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน น า้หนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนติเมตร)  

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้
ดงัต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางท่ีเหลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ
เดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ท้ังนีเ้พือ่ให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดอืน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

 กรณเีดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
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  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่กต็อ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดนิทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

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


