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*** เทีย่วรอบเกาะไอซ์แลนด์ ไม่ย้อนเส้นทาง พเิศษ...ทานอาหารค า่พร้อมชมววิบนอาคารพาร์ลาน *** 
*** น่ังรถ SUPER JEEP พร้อมเดินเข้าชมถ า้น า้แข็งคทัล่า KATLA ICE CAVE *** 
เรคยาวิค – บลู ลากนู – วงแหวนทองค า – น ้ าตกสโกกา้ – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล  

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

*** เคร่ืองบิน ฟินนแ์อร์ (Airbus A350-900 V1) บินตรงสู่เฮงซิงกิ ต่อเคร่ืองสู่ไอซ์แลนด ์ *** 
รวมค่าวซ่ีา, ทิปพนกังานขบัรถ, น ้าด่ืมตลอดการเดินทาง, พนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 

ออกเดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2565 
*** ท่านทีต้่องการเดนิทางช้ันด้วยธุรกจิหรือพรีเมีย่มกรุณาสอบถามราคาจากเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย *** 

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

เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
21.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air)  เทีย่วบินที ่AY 144 
วนัที่สองของการเดนิทาง(2)      เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิ – วงกลมทองค า – น า้ตกกลัล์ฟอสส์ 
    ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – น า้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – วคิ 
05.50 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ หลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ัน ต่อเคร่ืองสู่นคร

เรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์  
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวคิ (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair)  เทีย่วบินที ่AY991 
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวกิ เมืองเรคยาวคิ Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์  จากน้ันน าท่าน

ออกเดินทางสู่เส้นทางวงกลมทองค า Golden Circle เส้นทางสนสวยท่ีขาดไม่ไดใ้นการท่องเท่ียวไอซ์แลนด์ 

บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด ์น าท่านเดินทางเขา้สู่ “บริเวณอทุยาน
แห่งชาติธิงเลลร์ี” Thingvellir National Park  องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกดา้น
วฒันธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานท่ีแสดงความคิดเห็นและคดัเลือกผูน้ า
ของชาวไอซ์แลนดม์าตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นท่ี ท่ีไดก้ารยอมรับวา่มีธรรมชาติท่ีสวยงามของไอซ์แลนด์
แห่งหน่ึง จากนั้นน าท่านชมรอยแตกร้าวของของ
โลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจาก
แผน่ดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ี
ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร ผา่นชม
บริเวณทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบ
ธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ น า
ท่านชม “บ่อน ้าพุร้อน” Geysir ท่ีมีความสูงของ
น ้าพถึุง 200 ฟุตจากพื้นดิน  
ท่ีพวยพุง่สู่ทอ้งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกน ้าพุร้อนแบบน้ีทัว่โลก มีเวลาใหท้่านเก็บภาพ

อยา่งจุใจ จากนั้นน าท่านชม “น ้าตกกลัล์ฟอสส์” (Gull 
Foss) หรือ น ้าตกทองค า (Golden Falls) ซ่ึงน ้าตก ท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ 
สายน ้าท่ีใสสะอาดท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้าแขง็บน
ยอดเขาไหลลงมา  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม “เคริด” Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมยั
โบราณ ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้นจะมีน ้าขงัตวัอยูใ่ตดิ้น เป็นลกัษณะท่ีหาชมไดย้ากมาก ระหวา่งเส้นทางท่านจะ
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เห็นกรีนเฮาท ์ ท่ีใชป้ลูกพืชเมืองร้อนส าหรับบริโภคภายในประเทศมากมาย เรียกไดว้า่เป็นเมืองท่ีอยูเ่หนือท่ีสุด
ของโลกท่ีสามารถปลูกพืชเขตร้อนได ้ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวกิ ระหวา่งทาง แวะชมววิ “น ้าตก
เซลยาลันส์ฟอส (Seljalands Foss) ซ่ึงเกิดจากการละลายของธารน ้าแขง็บนยอดเขา และเป็นน ้าตกท่ีสวยงาม
มากอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
ไอซ์แลนด ์ น าท่านชมน ้าตกอยา่ง
ใกลชิ้ด และท่านสามารถเดินลอดน ้าตก
แห่งน้ีได ้ (หากมีเวลา ท่านสามารถเดิน
ไปชมความสวยงามของ “น ้าตกกลูย์
ฟาร์บูร์” Gljufrabui เป็นน ้ าตกท่ีไหล
ลงมาตรงซอกเขาแลว้ใหลผา่นถ ้าท่ีมี
หอ้งโถงเหมาะกบัการถ่ายรูป ระยะทาง 
650 เมตร) ผา่นชมววิภูเขาไฟเอยาฟจาลลายคุ (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของไอซ์แลนด ์ ภายหลงัจาก
การปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะเวยีนมาถ่ายรูปความ
สวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบั
ธรรมชาติอนังดงามยิง่  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัที่: Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)    วคิ – น า้ตกสโกก้า – ขบัรถสโนโมบิล ทุ่งน า้แขง็ไมดาลโจคูล  
      ถ า้น า้แขง็คทัล่า – หาดทรายด า – เรย์นิสดรันก้าร์ – วคิ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดินทางสู่บริเวณธารน ้าแขง็ Myrdalsjokull 
Glacier ซ่ึงมีความหนาของน ้าแขง็มากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของ
น ้าแขง็ถึง 1 กิโลเมตร มีความกวา้งเป็นอนัดบั 4 ท่ีมี
พื้นท่ีกวา่ 596 ตารางกิโลเมตร เม่ือโดนแสงกระทบจะ
เกิดเป็นสีฟ้าอมเขียวใสสวยงามเหมือนมรกต น าท่านต่ืนเตน้เร้าใจกบัการนัง่รถโฟร์วิล (ขบัเคล่ือนส่ีลอ้) 
ไต่ข้ึนเขาท่ีมีความสูงชนั และมีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาใหท่้านไดส้มัผสั
กบัการขบัรถสโนวโ์มบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน ้าแขง็ขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็น
กลาเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร  

*** ใชเ้วลาขบัสโนโมบิล ประมาณหน่ึงชัว่โมง ขบัคนัละสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวมีค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 
บาท มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทา้ลุยหิมะเตรียมไวบ้ริการทุกท่าน *** 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “ถ า้น ้าแขง็คทัลา” (Katla Ice Caves) ซ่ึงตั้งอยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ไมดาลโจคูล น า
ท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 
(4WD Super Jeep) ชมววิทิวทศัน์ท่ีแปกตา
ระหวา่งทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกดท์อ้งถ่ินจะ
เตรียมรองเทา้ตะขอและหมวกกนัน็อค ใหก้บัทุก
ท่าน เพื่อการเดินท่องเท่ียวอยา่งปลอดภยั น าท่าน
เดินจากจุดจอดรถประมาณ 30 นาที จนถึงบริเวณ
ปากถ ้า ถ ้าน ้าแขง็คทัลา ตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟคทั
ล่า ท่ีดบัลงแลว้ น าท่านเขา้ชมภายในถ ้าน ้าแขง็ท่ีสวยงาม น าทางโดยไกดท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางเก็บภาพ

ความงดงามอยา่งจุใจ น าท่านชม “เรย์นิสดรันก้าร์” Reynisdrangar ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิด
จากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัข้ึนกลางแม่น ้า
ตามธรรมชาติ ชม “หาดทรายด า” ท่ีเตม็ไปดว้ย
หินสีด าและเมด็ทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต ์
(เกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีแขง็ตวัอยา่งรวกเร็วเม่ือ
เจอน ้ากบัทะเลท่ีเยน็) รูปทรงเหมือนแท่ง
ออร์แกนในโบสถ ์ และในบริเวณน้ียงัเตม็ไป
ดว้ยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกแกว้
ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ี
น่ารักไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่: Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)       วกิ – น า้ตกสโกก้า – ล่องเรือลากนูโจคูซาลอน(เจมส์บอน)  
     ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดร์ี 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านชมความงามของ “น ้าตกสโกกา้” Skogafoss ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนดมี์
ความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้าสโกกา้ ออก
เดินทางผา่นเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 
(Skaftafel) ผา่มชมทศันียภาพท่ีสวยงามของประเทศ
ไอซ์แลนด ์ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และ
ชั้นหินลาวาท่ีแขง็ตวั แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน 
ผา่นชมน ้าตกระหวา่งเส้นทาง ท่ีเกิดจากการละลายของธาร
น ้าแขง็บนยอดเขา เป็นเส้นทางท่ีสวยงามมากอีกแห่งหน่ึง
ของประเทศไอซ์แลนด์  
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เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ลากูนโจคูซาลอน จุดไฮไลท์ ส าคัญ

ของประเทศไอซ์แลนด์ น าท่านลงเรือสะเทิน้น า้
สะเทิน้บก ล่องชมลากนูสีเขยีวเทอเคอวย์ ลากูน
แห่งน้ี จะเตม็ไปดว้ยกอ้นน ้าแขง็หรือไอซ์เบิร์ก 
(iceberg) ขนาดต่างๆ มากมายลอยอยูใ่นทะเลสาบ จะ
มีไกดท์อ้งถ่ินน าบรรยายใหค้วามรู้แก่ทุกท่าน ชม
ความสวยงามของกอ้นน ้าแข็งสีฟ้าท่ีลอย อยูร่อบๆ ล าเรือ ไดเ้วลาสมควรน าท่านข้ึนฝ่ังมีเวลาใหท้่านเก็บภาพ
ความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี  จากนั้นน าท่านเกบ็ภาพความสวยงามของกอ้นน ้า แขง็บริเวณชายหาดได
มอนด ์ บีช (Diamond Beach) ท่ีมีกอ้นน ้าแขง็อยู่
บริเวณ ชายหาดประดุจกอ้นเพชรเรียงรายอยูม่ากมาย 
จากนั้นน าท่านนัง่รถโคช้ชมความงามของชายฝ่ัง
มหาสมุทรแอตแลนติก ผา่นชมเมือง Breiddalsvik 
ซ่ึงเป็นเมืองชายทะเลทางฝ่ังตะวนัออกของประเทศ
ไอซ์แลนด ์ โดยระหวา่งทางเตม็ไปดว้ยธรรมชาติอนั
งดงามไม่วา่จะเป็นลาวาของภูเขาไฟ น ้าตกใหญ่นอ้ย
นบัร้อยสาย และสัตว ์ต่าง ๆ ท่ีอยูต่ามธรรมชาติสองขา้งทาง เช่น กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า , นกเป็ดน ้า ฯลฯ และ
สัตวเ์ล้ียงอีกหลายชนิดมากมาย เดินทางถึงเมือง Egilsstadir เมืองซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังของ ทะเลสาบโลกริูน 
(Logurinn) ซ่ีงเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของประเทศไอซ์แลนด ์ โดยมีเน้ือท่ีถึง 53 ตาราง
กิโลเมตร ท่านจะไดช้มเมืองเล็ก ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซ์แลนด์อยา่งแทจ้ริง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร   
พกัที่: Fosshotel Eastfjords / Icelandair Hotel Herad  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)        เอไกล์สตาดร์ี – บ่อโคลนเดือด – ทะเลสาบเมวทั 
    ดมิมูโบร์กร์ี–– น า้ตกเดทต ิ– น า้ตกโกด้าฟอสส์ – อคูเรริ   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านชม “บ่อโคลนเดือดนามาฟแจล” (Namafjall) (แอ่งตะกอนท่ีอ่ิมตวัไปดว้ยน ้า) ซ่ึงมีไอน ้าร้อนจดัอยู่
เบ้ืองล่าง เม่ือไอน ้านั้นเคล่ือนท่ีจะท าใหโ้คลนท่ีอยูด่า้นบน
พุง่กระจายข้ึนมาคลา้ยการระเบิดยอ้ยๆ ในบริเวณภูเขาไฟ
ปกติบ่อโคลนเดือดมกัมีก ามะถนัอยูม่าก อิสระใหท้่านได้
เก็บ ภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงของ
ไอซ์แลนด ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวทั 
Myvatn Lake ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าพุร้อนซ่ึงมีผลพวงมา
จากลาวาภูเขาไฟ และพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทาง
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ธรณีวทิยา และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษข์องไอซ์แลนด ์ ในปี ค.ศ. 1974 เขตทะเลสาบ Myvatn 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมแห่งหน่ึงของประเทศ เขตทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุกชุมของเป็ด
น ้าท่ีสวยงามนานาพนัธ์ุ และถือเป็นเขตท่ีมีพนัธ์ุเป็ดน ้ามากท่ีสุดในยโุรป  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชมดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือท่ีแปลวา่ ปราสาทด า พื้นท่ีซ่ึงเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาไฟ
คร้ังใหญ่ในอดีตกาล ราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุมพื้นท่ีเม่ือโดนอากาศและน ้า ท่ีเยน็จดั จึงท าให้
พื้นท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเช่ือวา่ ดินแดนแห่งน้ี
เป็นสถานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพ้ิภพ ซ่ึงเม่ือซาตานถูกขบัไล่จากสวรรคล์งสู่ ดินแดนใต้
พิภพและผา่นดิมมูโบร์กีร์ท า ใหพื้นท่ีแห่งน้ีเกิดภยัธรรมชาติข้ึน จากนั้น น าท่านแวะเกบ็ภาพความสวยงาม
และยิง่ใหญ่ของน ้าตกเดททิ(Dettifoss) ท่ีตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติวทันาโจคูล น ้าตกแห่งน้ีเกิดจากการ
ละลายตวัของธารน ้าแขง็และเป็นน ้าตกท่ีมีกระแสน ้า
รุนแรงท่ีสุดในประเทศเป็นท่ีสองในยโุรป(รองมาจาก
น ้าตกไรน์) ท าจะตะลึงไปกบัความแรงของกระแสน ้าและ
ความสวยงามของหุบเหวท่ีทอดยาวสุดสายตา ในบริเวณน้ี
จะมีน ้าตกอยูห่ลายแห่งเน่ืองจากการเคล่ือนตวัของผวิโลก
ท าใหเ้กิดการทรุดตวัของแผน่ดินน าท่านแวะเกบ็ภาพ
บริเวณน ้าตกโกดา้ฟอส (Godafoss) น ้าตกรูปทรงโคง้
เส้ียวพระจนัทร์ ประดุจจ าลองน ้าตกไนแองการ่า มาตั้งไวท่ี้น่ีเลยทีเดียว เก็บภาพความสวยงามอยา่งเตม็ท่ี 
จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอคูเรริ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Icelandair Hotel Akureyri / ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6)  อคูเรริ / ฮูซาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – พพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน   
สตกิกชิฮอลเมอร์ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Whale Watching) ซ่ึงท่านจะได้

สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตวท์างทอ้งทะเล ซ่ึง
ท่านจะไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึง
ปลาวาฬนานาพนัธ์ุ ไม่วา่จะเป็นพนัธ์ุ Killer Whale (Orca) , 
Minke Whale,  Humpback   Whale  นอกจากนั้น ท่านจะมี
โอกาสไดพ้บกบัความน่ารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซ่ึงจะ
มาวา่ยน ้าหยอกลอ้ท่านอยูข่า้งเรืออยา่งมากมาย ถือเป็นความ
น่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดน
แถบน้ีเท่านั้น  
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เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์พืน้บ้าน Glaumbaer  Folk Museum ซ่ึงเป็นพิธิภณัฑท่ี์จดัแสดงงาน

ศิลปะหตักรรมพื้นบา้นของชาวไอซ์แลนด ์ รวมถึงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกดว้ย 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง สติกกชิฮอลเมอร์ 
(Stykkishólmur) เมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น
ประวติัศาสตร์และธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูด
เพลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบ
สงบ ลดัเลาะไปตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆใน
เขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงาม
ของภูเขาเคิร์กจูเฟล  ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 
เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัไต่เขา ใกล้ๆ ภูเขายงัมีน ้าตกขนาดเล็กๆท่ี
สวยงามมากแห่งหน่ึงอีก / น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่: Foss Hotel Stykkisholmur ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7) สตกิกชิฮอลเมอร์ – ภูเขาคร์ีกจูเฟล – น า้ตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวคิ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 

น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด ์ (West Iceland) 
หน่ึงในสถานท่ีถ่ายภาพทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด ์ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว  ่า มีน ้าตก 
และธารน ้ารายรอบ เป็นภาพสัญลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนดก์็วา่ได ้ ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร 
ไม่วา่จะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวท่ีจะ
มองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสี
ขาว 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ น า้ตกเฮินฟอซซ่า 

(Hraunfossar Waterfalls) ซ่ึงเป็นน ้าตกสาขา
หน่ึงของน ้าตกใหญ่ท่ีก่อก าเนิดจากแหล่งล าธาร
และแม่น ้าสายต่างๆเป็นระยะทางกวา่ 900 เมตร ของทุ่งลาวาท่ีเกิดจากภูเขาไฟท่ีอยูภ่ายใตธ้ารน ้าแขง็ แลงโจกุล 
Langjökull จากน้ันน าท่านเดินทางลอดอุโมงกลบัสู่เมือง เรคยาวคิ น าท่านชมนครเรคยาวคิ เมืองหลวงของ
ประเทศไอซ์แลนด์ ท่ีมีความสวยงามไม่แพเ้มืองหลวงอ่ืนๆในแถบสแกนดิเนเวยี ท่านจะได ้ สัมผสักบั
ธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ จากนั้นอิสระเลือกซ้ือหาสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารไทย 

พกัที่: Radisson Blu Saga Hotel / Grand Hotel Reykjavik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)      เรคยาวคิ – ชมเมือง – แช่น า้แร่บลูลากนู  
     ชมววิบนอาคารพาร์ลานพร้อมดนิเนอร์   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

จากนั้นน าท่านชม “กรุงเรคยาวิค”  Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น

เมืองหลวงท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก และมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ

ท่ีสุดในโลก น าท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝ่ัง

ทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวคิ Reykjavik เป็นเมืองหลวง

ของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่กลก้บั

ขั้วโลกเหนือมากท่ีสุดโดยตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเส้น

อาร์กติกเซอร์เคิลมากนกั ท าเลท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตก

เฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค 

เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรคยาวกิในปี ค.ศ. 870 

เม่ือเรคยาวกิกลายเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ

ธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตั้งใหเ้ป็นเมืองหลวง  

ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน น าท่าน

เก็บภาพประภาคารกรอตตา้ (Grotta Lighthouse)  ท่ีตั้งอยูริ่มชายฝ่ังเป็นจุดชมววิทอ้งทะเลท่ีสวยงามของกรุง

เรคยาวคิ จากนั้นน าท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถป์ระจ าเมืองท่ีใชจ้ดังานพิธีทางศาสนาท่ีส าคญัของ

ประเทศซ่ึงมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนท่ีใดในโลก จากนั้นน าท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรง

ทนัสมยัและน าท่านเก็บภาพอาคารHofdi ท่ีใชป้ระชุมผูน้ าระหวา่งประธานาธิบดีเรแกน กบัประธานาธิบดี

กอบอชอฟ ในสมยัสงครามเยน็ น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ท่ี

ไดรั้บรางวลัจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม จากนั้นน าท่านเก็บภาพซนั โวยาเจอร์(Sun Voyager) 

สัญลกัษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนดม์าร์กท่ีส าคญัของกรุงเรคยาวคิ จากน้ัน น าท่านขึน้ลิฟต์สู่ช้ันบนสุดของตึก

พาร์ลาน เป็นตึกสไตลโ์มเดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยูด่า้นบนใหท้่านชมววิทิวทศัน์ของ

กรุงเรคยาวคิอยา่งเตม็ท่ีแบบ 360 องศา 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพเิศษ 
SEAFOOD PLATTER อิม่อร่อยกบัอาหารทะเลสดๆ อาท ิลอบสเตอร์ กุ้ง 
หมีก แซลมอล และหอยแมลงภู่ 
 
 

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/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%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
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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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บ่อน า้ร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อน ้าร้อนซ่ึงเตม็ไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิ
กา (Sillica),พืชทะเล (Blue green algae),โคลนซิลิกา 
(Sillica Mud),ฟลูออรีน (Fluoringe),โซเดียม Sodium,
โปตสัเซียมPotassium,แคลเซ่ียมCalcium,ซลัเฟต Salphate, 
คลอรีน (Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide 
เป็นตน้ นอกจากนั้น ภายในบ่อน ้าร้อนบูล ลากูน ยงัมีเกลือ
แร่ซ่ึงจะช่วยใหท้่านผอ่นคลายและรักษาโรคท่ีเก่ียวกบั
ผวิหนงัได ้ และยงัช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสบายตวัจากการลงแช่และ
อาบน ้าในบ่อน ้าร้อนบูลลากูน*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ติดตัวไปด้วย *** 
จากน้ันน าท่านขึน้ลฟิต์สู่ช้ันบนสุดของตึกพาร์ลาน เป็นตึกสไตลโ์ม
เดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยูด่า้นบนใหท้่านชมวทิิวทศัน์ของกรุงเรคยาวคิอ
ยา่งเตม็ท่ีแบบ 360 องศา 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร ของตึกพาร์ลาน พร้อมชม
ววิทีส่วยงาม  

พกัที่: Radisson Blu Saga Hotel / Grand Hotel Reykjavik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)    เคฟราวคิ – เฮลซิงก(ิแวะช้อปป้ิง) – กรุงเทพ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 

09.25 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยเที่ยวบิน AY992  
15.50 เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาทีไ่อซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงก ิ 3 

ช่ัวโมง) จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฮลซิงก ิ (กระเป๋าใบใหญ่จะ
เช็คถึงปลายทาง) มีเวลาให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย
ในย่านกลางเมือง Esplanadi หรือภายในห้างสต๊อคมานน์(Stockmann) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
20.30 น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)        กรุงเทพฯ 

00.45  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY141 
16.25  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

************************************************** 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการ

บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 2565 รวมค่าวีซ่าและทิปพนกังานขบัรถ  
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

ห้องพกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

24 ก.ค. – 02 ส.ค.65 164,900 164,900 164,900 38,900 
11 – 20 ส.ค.65 164,900 164,900 164,900 38,900 
21 – 30 ส.ค.65 164,900 164,900 164,900 38,900 
17 – 26 ก.ย.65  158,900 158,900 158,900 38,900 
08 – 17 ต.ค.65  158,900 158,900 158,900 38,900 
22 – 31 ต.ค.65 158,900 158,900 158,900 38,900 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวคิ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทางกฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน12 ช.ม. / วนั   

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

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 
ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 

 ค่าทปิพนักงานขับรถ และบริกรตลอดการเดินทาง  

 น า้ด่ืมบนรถโค้ชตลอดการเดินทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม
สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้

*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
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 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาทต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

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

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

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

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

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

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้าออกตัว๋มาแล้วจะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
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บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนั่งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ

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

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 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 หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
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*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/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-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

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


