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*** เที�ยวรอบเกาะไอซ์แลนด์ ไม่ย้อนเส้นทาง พเิศษ...ทานอาหารคํ�าพร้อมชมววิบนอาคารพาร์ลาน *** 

*** นั�งรถ SUPER JEEP พร้อมเดินเข้าชมถํ�านํ�าแข็งคทัล่า KATLA ICE CAVE *** 

เรคยาวิค – บลู ลากนู – วงแหวนทองคาํ – นํ� าตกสโกกา้ – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล  

เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดาํ– ขบัสโนโมบิลชมทุ่งนํ�าแขง็ไมร์ดาลสโจคูล  

อคูเรริ – ฮูซาวิค – ชมปลาวาฬ – ทะเลสาบเมวทั – เซลลฟ์อสส์ – เรคยาวิค – ชมเมือง  

*** เครื�องบิน ฟินนแ์อร์ (Airbus A350-900 V1) บินตรงสู่เฮงซิงกิ ต่อเครื�องสู่ไอซ์แลนด ์ *** 

รวมค่าวซ่ีา, ทิปพนกังานขบัรถ, นํ�าดื�มตลอดการเดินทาง, พนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 

ออกเดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 2565 
*** ท่านที�ต้องการเดนิทางชั�นด้วยธุรกจิหรือพรีเมี�ยมกรุณาสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย *** 

เที�ยวพกัผ่อนแบบพรีเมี�ยม คุ้มค่าแน่นอน 
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วนัแรกของการเดนิทาง(�)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก ิ

18.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น � 

เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที�คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที�นั�งบนเครื�อง 

21.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air)  เที�ยวบินที� AY 144 

วนัที�สองของการเดนิทาง(�)      เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิ – วงกลมทองคาํ – นํ�าตกกลัล์ฟอสส์ 

    ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – นํ�าตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – วคิ 

05.50 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ หลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั�น ต่อเครื�องสู่นคร

เรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวคิ (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair)  เที�ยวบินที� AY991 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวกิ เมืองเรคยาวคิ Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์  จากนั�นนําท่าน

ออกเดินทางสู่เส้นทางวงกลมทองคํา Golden Circle เส้นทางสนสวยที�ขาดไม่ไดใ้นการท่องเที�ยวไอซ์แลนด์ 

บริเวณนี� เป็นที�ตั�งของบ่อนํ�าพุร้อนที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของไอซ์แลนด ์ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “บริเวณอทุยาน

แห่งชาติธิงเลลร์ี” Thingvellir National Park  องคก์ารยเูนสโกไดขึ้�นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกดา้น

วฒันธรรมในปี ค.ศ.���� ชมจุดบริเวณที�เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที�แสดงความคิดเห็นและคดัเลือกผูน้าํ

ของชาวไอซ์แลนดม์าตั�งแต่ปี ค.ศ.��� และเป็นพื�นที� ที�ไดก้ารยอมรับวา่มีธรรมชาติที�สวยงามของไอซ์แลนด์

แห่งหนึ�ง จากนั�นนาํท่านชมรอยแตกร้าวของของ

โลก ที�มีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 14  เมตร ที�เกิดจาก

แผน่ดินไหว เมื�อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี�

ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร ผา่นชม

บริเวณทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบ

ธรรมชาติที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในไอซ์แลนด ์ นาํ

ท่านชม “บ่อนํ�าพุร้อน” Geysir ที�มีความสูงของ

นํ�าพถึุง 200 ฟุตจากพื�นดิน  

ที�พวยพุง่สู่ทอ้งฟ้าทุกๆ �-�� นาที และถือเป็นคาํศพัทที์�ใชเ้รียกนํ�าพุร้อนแบบนี�ทั�วโลก มีเวลาใหท้่านเก็บภาพ

อยา่งจุใจ จากนั�นนาํท่านชม “นํ�าตกกลัล์ฟอสส์” (Gull 

Foss) หรือ นํ�าตกทองคาํ (Golden Falls) ซึ� งนํ�าตก ที�มี

ความสวยงามที�สุด และใหญ่ที�สุดในประเทศไอซ์แลนด ์

สายนํ�าที�ใสสะอาดที�เกิดจากการละลายของธารนํ�าแขง็บน

ยอดเขาไหลลงมา  

เที�ยง บริการอาหารมื�อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านชม “เคริด” Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมยั

โบราณ ซึ� งดบัแลว้ ในบริเวณนั�นจะมีนํ�าขงัตวัอยูใ่ตดิ้น เป็นลกัษณะที�หาชมไดย้ากมาก ระหวา่งเส้นทางท่านจะ
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เห็นกรีนเฮาท ์ที�ใชป้ลูกพืชเมืองร้อนสาํหรับบริโภคภายในประเทศมากมาย เรียกไดว้า่เป็นเมืองที�อยูเ่หนือที�สุด

ของโลกที�สามารถปลูกพืชเขตร้อนได ้ จากนั�นนาํทา่นออกเดินทางสู่เมืองวกิ ระหวา่งทาง แวะชมววิ “นํ�าตก

เซลยาลันส์ฟอส (Seljalands Foss) ซึ� งเกิดจากการละลายของธารนํ�าแขง็บนยอดเขา และเป็นนํ�าตกที�สวยงาม

มากอีกแห่งหนึ�งของประเทศ

ไอซ์แลนด ์ นาํท่านชมนํ�าตกอยา่ง

ใกลชิ้ด และท่านสามารถเดินลอดนํ�าตก

แห่งนี�ได ้ (หากมีเวลา ท่านสามารถเดิน

ไปชมความสวยงามของ “นํ�าตกกลูย์

ฟาร์บูร์” Gljufrabui เป็นนํ� าตกที�ไหล

ลงมาตรงซอกเขาแลว้ใหลผา่นถํ�าที�มี

หอ้งโถงเหมาะกบัการถ่ายรูป ระยะทาง 

650 เมตร) ผา่นชมววิภูเขาไฟเอยาฟจาลลายคุ (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของไอซ์แลนด ์ ภายหลงัจาก

การปะทุในช่วงปีค.ศ. ���� ปัจจุบนัเป็นสถานที� ท่องเที�ยวที�สาํคญัที�มีนกัท่องเที�ยวแวะเวยีนมาถ่ายรูปความ

สวยงามของภูเขาไฟแห่งนี�  ที�ยอดเขาปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอดทั�งปีอีกดว้ยระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบั

ธรรมชาติอนังดงามยิ�ง  

คํ�า บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร / นาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  

พกัที�: Dyrholaey Hotel Vik หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที�สามของการเดนิทาง(�)    วคิ – นํ�าตกสโกก้า – ขบัรถสโนโมบิล ทุ่งนํ�าแขง็ไมดาลโจคูล  

      ถํ�านํ�าแขง็คทัล่า – หาดทรายดาํ – เรย์นิสดรันก้าร์ – วคิ 

เช้า บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั   
นาํท่านเดินทางสู่บริเวณธารนํ�าแขง็ Myrdalsjokull 

Glacier ซึ� งมีความหนาของนํ�าแขง็มากที�สุดแห่ง

หนึ�งของประเทศ โดยที�บางจุดมีความหนาของ

นํ�าแขง็ถึง 1 กิโลเมตร มีความกวา้งเป็นอนัดบั 4 ที�มี

พื�นที�กวา่ 596 ตารางกิโลเมตร เมื�อโดนแสงกระทบจะ

เกิดเป็นสีฟ้าอมเขียวใสสวยงามเหมือนมรกต นาํท่านตื�นเตน้เร้าใจกบัการนั�งรถโฟร์วิล (ขบัเคลื�อนสี�ลอ้) 

ไต่ขึ�นเขาที�มีความสูงชนั และมีความสูงกวา่ระดบันํ�าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั�นมีเวลาใหท่้านไดส้มัผสั

กบัการขบัรถสโนวโ์มบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารนํ�าแขง็ขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ� งเป็น

กลาเซียร์ที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเนื�อที�ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร  

*** ใชเ้วลาขบัสโนโมบิล ประมาณหนึ�งชั�วโมง ขบัคนัละสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวมีค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านล่ะ 8,000 

บาท มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทา้ลุยหิมะเตรียมไวบ้ริการทุกท่าน *** 

เที�ยง บริการอาหารมื�อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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จากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่ “ถํ�านํ�าแขง็คทัลา” (Katla Ice Caves) ซึ� งตั�งอยูใ่ตธ้ารนํ�าแขง็ไมดาลโจคูล นาํ

ท่านเปลี�ยนการเดินทางเป็นรถขบัเคลื�อนสี�ลอ้ 

(4WD Super Jeep) ชมววิทิวทศัน์ที�แปกตา

ระหวา่งทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกดท์อ้งถิ�นจะ

เตรียมรองเทา้ตะขอและหมวกกนัน็อค ใหก้บัทุก

ท่าน เพื�อการเดินท่องเที�ยวอยา่งปลอดภยั นาํท่าน

เดินจากจุดจอดรถประมาณ �� นาที จนถึงบริเวณ

ปากถํ�า ถํ�านํ�าแขง็คทัลา ตั�งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟคทั

ล่า ที�ดบัลงแลว้ นาํท่านเขา้ชมภายในถํ�านํ�าแขง็ที�สวยงาม นาํทางโดยไกดท์อ้งถิ�นผูช้าํนาญเส้นทางเก็บภาพ

ความงดงามอยา่งจุใจ นาํท่านชม “เรย์นิสดรันก้าร์” Reynisdrangar ซึ� งเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที� เกิด

จากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัขึ�นกลางแม่นํ�า

ตามธรรมชาติ ชม “หาดทรายดํา” ที�เตม็ไปดว้ย

หินสีดาํและเมด็ทราย รวมทั�งแนวหินบะซอลต ์

(เกิดจากลาวาภูเขาไฟที�แขง็ตวัอยา่งรวกเร็วเมื�อ

เจอนํ�ากบัทะเลที�เยน็) รูปทรงเหมือนแท่ง

ออร์แกนในโบสถ ์ และในบริเวณนี�ยงัเตม็ไป

ดว้ยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง นกแกว้

ทะเล หรือ พฟัฟิ� น (Puffin) นกทะเลทอ้งถิ�นที�

น่ารักไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ที�พกั    

คํ�า บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร / จากนั�นนาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั 

พกัที�: Dyrholaey Hotel Vik หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที�สี�ของการเดนิทาง(�)       วกิ – นํ�าตกสโกก้า – ล่องเรือลากนูโจคูซาลอน(เจมส์บอน)  

     ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดร์ี 

เช้า บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั   
นาํท่านชมความงามของ “นํ�าตกสโกกา้” Skogafoss ซึ� งเป็นนํ�าตกที�สวยงามอีกแห่งหนึ�งของไอซ์แลนดมี์

ความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ� งไหลมาจากแม่นํ�าสโกกา้ ออก

เดินทางผา่นเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 

(Skaftafel) ผา่มชมทศันียภาพที�สวยงามของประเทศ

ไอซ์แลนด ์ ซึ� งเตม็ไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และ

ชั�นหินลาวาที�แขง็ตวั แบบที�ท่านไม่เคยเห็นที�ไหนมาก่อน 

ผา่นชมนํ�าตกระหวา่งเส้นทาง ที�เกิดจากการละลายของธาร

นํ�าแขง็บนยอดเขา เป็นเส้นทางที�สวยงามมากอีกแห่งหนึ�ง

ของประเทศไอซ์แลนด ์ 
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เที�ยง บริการอาหารมื�อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ลากูนโจคูซาลอน จุดไฮไลท์ สําคัญ

ของประเทศไอซ์แลนด์ นําท่านลงเรือสะเทิ�นนํ�า

สะเทิ�นบก ล่องชมลากนูสีเขยีวเทอเคอวย์ ลากูน

แห่งนี�  จะเตม็ไปดว้ยกอ้นนํ�าแขง็หรือไอซ์เบิร์ก 

(iceberg) ขนาดต่างๆ มากมายลอยอยูใ่นทะเลสาบ จะ

มีไกดท์อ้งถิ�นนาํบรรยายใหค้วามรู้แก่ทุกท่าน ชม

ความสวยงามของกอ้นนํ�าแข็งสีฟ้าที�ลอย อยูร่อบๆ ลาํเรือ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านขึ�นฝั�งมีเวลาใหท้่านเก็บภาพ

ความประทบัใจอยา่งเตม็ที�  จากนั�นนาํท่านเกบ็ภาพความสวยงามของกอ้นนํ�า แขง็บริเวณชายหาดได

มอนด ์ บีช (Diamond Beach) ที�มีกอ้นนํ�าแขง็อยู่

บริเวณ ชายหาดประดุจกอ้นเพชรเรียงรายอยูม่ากมาย 

จากนั�นนาํท่านนั�งรถโคช้ชมความงามของชายฝั�ง

มหาสมุทรแอตแลนติก ผา่นชมเมือง Breiddalsvik 

ซึ� งเป็นเมืองชายทะเลทางฝั�งตะวนัออกของประเทศ

ไอซ์แลนด ์ โดยระหวา่งทางเตม็ไปดว้ยธรรมชาติอนั

งดงามไม่วา่จะเป็นลาวาของภูเขาไฟ นํ�าตกใหญ่นอ้ย

นบัร้อยสาย และสัตว ์ต่าง ๆ ที�อยูต่ามธรรมชาติสองขา้งทาง เช่น กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า , นกเป็ดนํ�า ฯลฯ และ

สัตวเ์ลี�ยงอีกหลายชนิดมากมาย เดินทางถึงเมือง Egilsstadir เมืองซึ�งตั�งอยูริ่มฝั�งของ ทะเลสาบโลกริูน 

(Logurinn) ซี�งเป็นทะเลสาบที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที�สามของประเทศไอซ์แลนด ์ โดยมีเนื�อที�ถึง 53 ตาราง

กิโลเมตร ท่านจะไดช้มเมืองเล็ก ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซ์แลนด์อยา่งแทจ้ริง 

คํ�า บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร  

พกัที�: Fosshotel Eastfjords / Icelandair Hotel Herad  หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที�ห้าของการเดนิทาง(�)        เอไกล์สตาดร์ี – บ่อโคลนเดือด – ทะเลสาบเมวทั 

    ดมิมูโบร์กร์ี–– นํ�าตกเดทต ิ– นํ�าตกโกด้าฟอสส์ – อคูเรริ   

เช้า บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั   
นาํท่านชม “บ่อโคลนเดือดนามาฟแจล” (Namafjall) (แอ่งตะกอนที�อิ�มตวัไปดว้ยนํ�า) ซึ� งมีไอนํ�าร้อนจดัอยู่

เบื�องล่าง เมื�อไอนํ�านั�นเคลื�อนที�จะทาํใหโ้คลนที�อยูด่า้นบน

พุง่กระจายขึ�นมาคลา้ยการระเบิดยอ้ยๆ ในบริเวณภูเขาไฟ

ปกติบ่อโคลนเดือดมกัมีกาํมะถนัอยูม่าก อิสระใหท้่านได้

เก็บ ภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ�งของ

ไอซ์แลนด ์ จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวทั 

Myvatn Lake ซึ� งเป็นที�ตั�งของบ่อนํ�าพุร้อนซึ�งมีผลพวงมา

จากลาวาภูเขาไฟ และพื�นที�ที�มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
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ธรณีวทิยา และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษข์องไอซ์แลนด ์ ในปี ค.ศ. 1974 เขตทะเลสาบ Myvatn 

เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมแห่งหนึ�งของประเทศ เขตทะเลสาบแห่งนี�ยงัเป็นแหล่งชุกชุมของเป็ด

นํ�าที�สวยงามนานาพนัธ์ุ และถือเป็นเขตที�มีพนัธ์ุเป็ดนํ�ามากที�สุดในยโุรป  

เที�ยง บริการอาหารมื�อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านชมดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือที�แปลวา่ ปราสาทดาํ พื�นที�ซึ� งเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาไฟ

ครั� งใหญ่ในอดีตกาล ราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที�ไหลปกคลุมพื�นที�เมื�อโดนอากาศและนํ�า ที�เยน็จดั จึงทาํให้

พื�นที�โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื�นเมืองเชื�อวา่ ดินแดนแห่งนี�

เป็นสถานที�เชื�อมต่อระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพ้ิภพ ซึ� งเมื�อซาตานถูกขบัไล่จากสวรรคล์งสู่ ดินแดนใต้

พิภพและผา่นดิมมูโบร์กีร์ทาํ ใหพื�นที�แห่งนี� เกิดภยัธรรมชาติขึ�น จากนั�น นาํท่านแวะเกบ็ภาพความสวยงาม

และยิ�งใหญ่ของนํ�าตกเดททิ(Dettifoss) ที�ตั�งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติวทันาโจคูล นํ�าตกแห่งนี� เกิดจากการ

ละลายตวัของธารนํ�าแขง็และเป็นนํ�าตกที�มีกระแสนํ�า

รุนแรงที�สุดในประเทศเป็นที�สองในยโุรป(รองมาจาก

นํ�าตกไรน์) ทาํจะตะลึงไปกบัความแรงของกระแสนํ�าและ

ความสวยงามของหุบเหวที�ทอดยาวสุดสายตา ในบริเวณนี�

จะมีนํ�าตกอยูห่ลายแห่งเนื�องจากการเคลื�อนตวัของผวิโลก

ทาํใหเ้กิดการทรุดตวัของแผน่ดินนาํท่านแวะเกบ็ภาพ

บริเวณนํ�าตกโกดา้ฟอส (Godafoss) นํ�าตกรูปทรงโคง้

เสี� ยวพระจนัทร์ ประดุจจาํลองนํ�าตกไนแองการ่า มาตั�งไวที้�นี�เลยทีเดียว เก็บภาพความสวยงามอยา่งเตม็ที� 

จากนั�น นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองอคูเรริ 

คํ�า บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร 

พกัที�: Icelandair Hotel Akureyri / ที�พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที�หกของการเดนิทาง (6)  อคูเรริ / ฮูซาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – พพิธิภณัฑ์พื�นบ้าน   

สตกิกชิฮอลเมอร์ 

เช้า บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั   

 นําท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Whale Watching) ซึ� งท่านจะได้

สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตวท์างทอ้งทะเล ซึ� ง

ท่านจะไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึง

ปลาวาฬนานาพนัธ์ุ ไม่วา่จะเป็นพนัธ์ุ Killer Whale (Orca) , 

Minke Whale,  Humpback   Whale  นอกจากนั�น ท่านจะมี

โอกาสไดพ้บกบัความน่ารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซึ� งจะ

มาวา่ยนํ�าหยอกลอ้ท่านอยูข่า้งเรืออยา่งมากมาย ถือเป็นความ

น่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ� งมีเฉพาะในดินแดน

แถบนี� เท่านั�น  
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เที�ยง บริการอาหารมื�อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์พื�นบ้าน Glaumbaer  Folk Museum ซึ� งเป็นพิธิภณัฑที์�จดัแสดงงาน

ศิลปะหตักรรมพื�นบา้นของชาวไอซ์แลนด ์ รวมถึงเรื�องราวทางประวติัศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกดว้ย 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่เมือง สติกกชิฮอลเมอร์ 

(Stykkishólmur) เมืองที�มีความโดดเด่นทางดา้น

ประวติัศาสตร์และธรรมชาติที�สามารถดึงดูด

เพลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบ

สงบ ลดัเลาะไปตามชายฝั�งตะวนัตกของอ่าวแคบๆใน

เขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงาม

ของภูเขาเคิร์กจูเฟล  ภูเขาที�มีความสูงประมาณ 463 

เมตร เป็นภูเขาที�มีทรงสวยงามและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัไต่เขา ใกล้ๆ ภูเขายงัมีนํ�าตกขนาดเล็กๆที�

สวยงามมากแห่งหนึ�งอีก / นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมที�พกั 

คํ�า บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร  

พกัที�: Foss Hotel Stykkisholmur ที�พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที�เจด็ของการเดนิทาง(�) สตกิกชิฮอลเมอร์ – ภูเขาคร์ีกจูเฟล – นํ�าตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวคิ  

เช้า บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั   

 

นําท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั�งตะวนัตกของไอซ์แลนด ์ (West Iceland) 

หนึ�งในสถานที�ถ่ายภาพทิวทศัน์ที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของไอซ์แลนด ์ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว ํ�า มีนํ�าตก 

และธารนํ�ารายรอบ เป็นภาพสัญลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนดก์็วา่ได ้ ภูเขาลูกนี� มีความสูงประมาณ 463 เมตร 

ไม่วา่จะมาเที�ยวที�นี�ในช่วงไหนก็มีความงดงาม

ตลอดทั�งปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวที�จะ

มองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสี

ขาว 

เที�ยง บริการอาหารมื�อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านชมความสวยงามของ นํ�าตกเฮินฟอซซ่า 

(Hraunfossar Waterfalls) ซึ� งเป็นนํ�าตกสาขา

หนึ�งของนํ�าตกใหญ่ที�ก่อกาํเนิดจากแหล่งลาํธาร

และแม่นํ�าสายต่างๆเป็นระยะทางกวา่ 900 เมตร ของทุ่งลาวาที�เกิดจากภูเขาไฟที�อยูภ่ายใตธ้ารนํ�าแขง็ แลงโจกุล 

Langjökull จากนั�นนําท่านเดินทางลอดอุโมงกลบัสู่เมือง เรคยาวคิ นาํท่านชมนครเรคยาวคิ เมืองหลวงของ

ประเทศไอซ์แลนด์ ที�มีความสวยงามไม่แพเ้มืองหลวงอื�นๆในแถบสแกนดิเนเวยี ท่านจะได ้ สัมผสักบั

ธรรมชาติอนัแสนบริสุทธิ�  จากนั�นอิสระเลือกซื�อหาสินคา้ทอ้งถิ�นเป็นของที�ระลึก 

คํ�า บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคารไทย 

พกัที�: Radisson Blu Saga Hotel / Grand Hotel Reykjavik หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที�แปดของการเดนิทาง(�)      เรคยาวคิ – ชมเมือง – แช่นํ�าแร่บลูลากนู  

     ชมววิบนอาคารพาร์ลานพร้อมดนิเนอร์   

เช้า บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั   

จากนั�นนาํท่านชม “กรุงเรคยาวิค”  Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด ์ซึ� งเป็นเมืองที�ไดชื้�อวา่เป็น

เมืองหลวงที�อยูเ่หนือสุดของโลก และมีอากาศที�บริสุทธิ�

ที�สุดในโลก นําท่านเที�ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั�ง

ทะเลแห่งนี� โดยรอบ เรคยาวคิ Reykjavik เป็นเมืองหลวง

ของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที�ตั�งอยูใ่กลก้บั

ขั�วโลกเหนือมากที�สุดโดยตั�งอยูไ่ม่ไกลจากเส้น

อาร์กติกเซอร์เคิลมากนกั ทาํเลที�ตั�งอยูท่างดา้นตะวนัตก

เฉียงใตข้องประเทศ ซึ� ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค 

เป็นผูอ้พยพคนแรกที�มาตั�งรกรากที�เรคยาวกิในปี ค.ศ. ��0 

เมื�อเรคยาวกิกลายเป็นเมืองที�เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ

ธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตั�งใหเ้ป็นเมืองหลวง  

ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากรประมาณ ���,��� คน นาํท่าน

เก็บภาพประภาคารกรอตตา้ (Grotta Lighthouse)  ที�ตั�งอยูริ่มชายฝั�งเป็นจุดชมววิทอ้งทะเลที�สวยงามของกรุง

เรคยาวคิ จากนั�นนําท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถป์ระจาํเมืองที�ใชจ้ดังานพิธีทางศาสนาที�สาํคญัของ

ประเทศซึ�งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที�ใดในโลก จากนั�นนาํท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรง

ทนัสมยัและนาํท่านเก็บภาพอาคารHofdi ที�ใชป้ระชุมผูน้าํระหวา่งประธานาธิบดีเรแกน กบัประธานาธิบดี

กอบอชอฟ ในสมยัสงครามเยน็ นาํท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ที�

ไดรั้บรางวลัจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม จากนั�นนาํท่านเก็บภาพซนั โวยาเจอร์(Sun Voyager) 

สัญลกัษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนดม์าร์กที�สาํคญัของกรุงเรคยาวคิ จากนั�น นําท่านขึ�นลิฟต์สู่ชั�นบนสุดของตึก

พาร์ลาน เป็นตึกสไตลโ์มเดิร์น ที�มีภตัตาคารอยูด่า้นบนใหท้่านชมววิทิวทศัน์ของ

กรุงเรคยาวคิอยา่งเตม็ที�แบบ ��� องศา 

เที�ยง บริการอาหารมื�อกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพเิศษ 

SEAFOOD PLATTER อิ�มอร่อยกบัอาหารทะเลสดๆ อาท ิลอบสเตอร์ กุ้ง 

หมีก แซลมอล และหอยแมลงภู่ 
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ�าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซึ� งเป็นบ่อนํ�าร้อนซึ�งเตม็ไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิ

กา (Sillica),พืชทะเล (Blue green algae),โคลนซิลิกา 

(Sillica Mud),ฟลูออรีน (Fluoringe),โซเดียม Sodium,

โปตสัเซียมPotassium,แคลเซี�ยมCalcium,ซลัเฟต Salphate, 

คลอรีน (Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด ์ Carbon Dioxide 

เป็นตน้ นอกจากนั�น ภายในบ่อนํ�าร้อนบูล ลากูน ยงัมีเกลือ

แร่ซึ� งจะช่วยใหท้่านผอ่นคลายและรักษาโรคที�เกี�ยวกบั

ผวิหนงัได ้ และยงัช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลั�งอีกดว้ย ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสบายตวัจากการลงแช่และ

อาบนํ�าในบ่อนํ�าร้อนบูลลากูน*** กรุณาเตรียมชุดว่ายนํ�าติดตัวไปด้วย *** 

จากนั�นนําท่านขึ�นลฟิต์สู่ชั�นบนสุดของตึกพาร์ลาน เป็นตึกสไตลโ์ม

เดิร์น ที�มีภตัตาคารอยูด่า้นบนใหท้่านชมวทิิวทศัน์ของกรุงเรคยาวคิอ

ยา่งเตม็ที�แบบ ��� องศา 

คํ�า บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร ของตึกพาร์ลาน พร้อมชม

ววิที�สวยงาม  

พกัที�: Radisson Blu Saga Hotel / Grand Hotel Reykjavik หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที�เก้าของการเดนิทาง(�)    เคฟราวคิ – เฮลซิงก(ิแวะช้อปปิ� ง) – กรุงเทพ 

เช้า บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั 

นําท่านสู่สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 

09.25 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยเที�ยวบิน AY992  

15.50 เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที�ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงก ิ 3 

ชั�วโมง) จากนั�นนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฮลซิงก ิ (กระเป๋าใบใหญ่จะ

เช็คถึงปลายทาง) มีเวลาให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื�อสินค้าตามอธัยาศัย

ในย่านกลางเมือง Esplanadi หรือภายในห้างสต๊อคมานน์(Stockmann) 

คํ�า บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร 

20.30 นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

วนัที�สิบของการเดนิทาง(��)        กรุงเทพฯ 

00.45  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที�ยวบินที� AY141 

��.��  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

************************************************** 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื�องมาจากสายการ

บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที�ทางคณะเดินทางในขณะนั�น เพื�อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ 

หัวหน้าทวัร์ผู้นําทวัร์ มอีาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั�นทั�งนี�การตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 
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อตัราค่าบริการ ���� รวมค่าวีซ่าและทิปพนกังานขบัรถ  
กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

ห้องพกัเดี�ยว 

จ่ายเพิ�ม 

20 – �� พ.ค.��  157,900 157,900 157,900 30,900 

�� – �� มิ.ย.��  164,900 164,900 164,900 38,900 

�� – �� มิ.ย.�� 164,900 164,900 164,900 38,900 

�� – �� ก.ค.�� 164,900 164,900 164,900 38,900 

�� – �� ก.ค.�� 164,900 164,900 164,900 38,900 

�� – �� ส.ค.�� 164,900 164,900 164,900 38,900 

�� – �� ก.ย.��  154,900 154,900 154,900 32,900 

�� – �� ต.ค.��  154,900 154,900 154,900 30,900 

�� – �� ต.ค.�� 151,900 151,900 151,900 30,900 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 
 ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวคิ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  

 ค่ารถปรับอากาศนาํเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน�� ช.ม. / วนั   

 โรงแรมที�พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ�น �-� เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที�ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลี�ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม

เป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื�นวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ

ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารที�ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ�นในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที�ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง � ท่าน  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ �,���,��� บาท (ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน �� 

ปี ท่านตอ้งซื�อประกนัเพิ�ม 

 ค่าทปิพนักงานขับรถ และบริกรตลอดการเดินทาง  

 นํ�าดื�มบนรถโค้ชตลอดการเดินทาง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั� ง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้

*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอทาํใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถนาํสัมภาระขึ�นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 
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อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครื�องดื�มและอาหารนอกเหนือจากที�ระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนํ�ามนัที�ทางสายการบินแจง้เปลี�ยนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ ��� บาทต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

***สายการบินฟินน์แอร์ จาํกดักระเป๋าที�ใช้โหลดใต้ท้องเครื�องได้ � ชิ�น นํ�าหนักไม่เกนิ �� กโิลกรัม  

และกระเป๋าถือขึ�นเครื�อง � ชิ�น นํ�าหนักไม่เกนิ � กโิลกรัม (ขนาดไม่เกนิ �� x �� เซนตเิมตร)  

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั�นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ

เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ �� วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที�นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื�องจากรายการทวัร์นี� เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั�งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผู้สํารองที�นั�งครบ �� ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื�องจากบริษทัจะต้องใช้เอกสารต่างๆที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั�วเครี� องบิน , ห้องพกัที�คอนเฟิร์

มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ �� ท่าน จึงจะสามารถยื�นวีซ่าให้กบัทาง

ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที�ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื�นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิ� ในการยื�นวีซ่าเดี�ยว ซึ� งทางท่าน

จะตอ้งเดินทางมายื�นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที�ของบริษทัคอยดูแล 

และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที�ใช้ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 

ท่านที�มีความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที�สถานทูต

ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื�น

วซ่ีาเท่านั�น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกดิขึ�น

ดังต่อไปนี� 
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-  ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั�งสิ�นแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 

-  ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน หรือตั�วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วนัยื�นวซ่ีา ซึ� งตั�วเป็นเอกสารที�สาํคญัในการยื�นวซ่ีา หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตั�วเครื�องบินถ้าออกตั�วมาแล้วจะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที�ท่านตอ้งถูกหัก

บางส่วน และส่วนที�เหลือจะคืนใหท้่านภายใน ��-�� วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตั�วท่านจะเสียแต่

ค่ามดัจาํตั�วตามจริงเท่านั�น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้อง

ใน � คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที�เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง ���% ในทนัที ทาง

บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชี�แจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยึดค่าใช้จ่ายทั�งหมด ���% 

 ทางบริษัทเริ�มต้น และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะสํารองตั�วเครื�องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ� งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี�  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั�นท่านควรจะให้กรุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนที�จะสาํรองยานพาหนะ 

 

เงื�อนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  �� วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั�งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํที�ตอ้ง 

การันตีที�นั�งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� – �� วนัขึ�นไป – เก็บค่าใชจ่้าย �� % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง � – �� วนั เก็บค่าบริการทั�งหมด ��� % 

เอกสารที�ใช้ในการยื�นขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที�สถานทูตเพื�อสแกนลายนิ�วมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางที�เหลืออายุใช้งานไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั�น ) 1.5 X 2.0 นิ�ว จํานวน 3 รูป ขึ�นอยูก่บัประเทศที�จะ

เดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที�มีชื�อผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั

ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที�จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการ

ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้�อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ � ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั�น ส่วนบัญชีอื�นๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอื�นๆ สามารถยื�นแนบเพิ�มเติมได้ ทั�งนี�เพื�อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
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การใชชื้�อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน 

กรุณาสะกดชื�อใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที�ท่านจะใชย้ื�นวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการ

ขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที�มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชุด 

 กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ�ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง

ทั�งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ� งจดหมายตอ้งออกโดยที�วา่การ

อาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํร้องใหม่ก็ตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั� ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทั�งนี�ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที�ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพิ�มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที�ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของ

ท่าน เนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที�จะเดินทางไปท่องเที�ยวยงัประเทศ

ตามที�ระบุเท่านั�น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวี

ซ่าท่องเที�ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์

ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�จะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

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

 


