
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** เทีย่วรอบเกาะไอซ์แลนด์ ไม่ย้อนเส้นทาง พเิศษ...ทานอาหารค า่พร้อมชมววิบนอาคารพาร์ลาน *** 
*** น่ังรถ Super Jeep พร้อมเดินเข้าชมถ า้น า้แขง็คทัล่า Katla Ice Cave *** 

เรคยาวิค – บลูลากนู – วงแหวนทองค า – น ้ าตกสโกกา้ – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล  
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า – สกาฟตาเฟล – ขบัสโนโมบิลชมทุ่งน ้าแขง็ไมร์ดาลสโจคูล  

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

ออกเดินทางช่วง พฤษภาคม – กนัยายน 2565 
 



 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.20 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์

สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
01.20 น. ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเกน้ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 950  
 
วนัที่สองของการเดนิทาง(2)     โคเปนเฮเก้น – เรคยาวคิ – ชมเมืองนการตรวจคนเขา้เมือ 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 
14.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวคิ Reykjavik โดยสายการบินไอซ์แลนดแ์อร์ Icelandair เท่ียวบินท่ี FI205 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavikเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์  หลงัผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ 

ไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก และมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก 
น าท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเล
แห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวง
ของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้ งอยู่
ใกล้กบัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
เส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ท าเลท่ีตั้ งอยู่ทางด้าน
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึง Ingolfur Arnarson 
ชาวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรค
ยาวกิในปี ค.ศ. 874 เม่ือเรคยาวกิ กลายเป็นเมืองท่ีเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง  ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากร
ประมาณ 120,000 คน จากนั้นน าท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยัและน าท่านเก็บภาพอาคาร
Hofdi ท่ีใชป้ระชุมผูน้ าระหวา่งประธานาธิบดีเรแกน กบัประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมยัสงครามเยน็ น า
ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ท่ีไดรั้บรางวลัจากการประกวดทาง
สถาปัตยกรรม จากนั้นน าท่านเก็บภาพซนั โวยาเจอร์(Sun Voyager) สัญลกัษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนด์
มาร์กท่ีส าคญัของกรุงเรคยาวคิ จากนั้นน าท่านเก็บภาพประภาคารกรอตตา้ (Grotta Lighthouse)  ท่ีตั้งอยู่
ริมชายฝ่ังเป็นจุดชมวิวทอ้งทะเลท่ีสวยงามของกรุงเรคยาวิค 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Radisson Blu Saga Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 

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
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


 
 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)     เรคยาวคิ – วงกลมทองค า(Golden Circle)  - ธิงเลลย์ี 
              น า้ตกกลัล์ฟอสส์ – ภูเขาไฟเคริด – หมู่บ้านฮเวร์เรเกร์ด–ี น า้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – วคิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

น าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงกลมทองค า Golden 
Circle เส้นทางสนสวยท่ีขาดไม่ได้ในการท่องเท่ียว
ไอซ์แลนด์ บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดของไอซ์แลนด์  ผ่านชมบริเวณทะเลสาบ 
Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในไอซ์แลนด ์น าท่านชมบ่อน ้าพรุ้อน Geysir ท่ีมีความ
สูงของน ้ าพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ท่ีพวยพุ่งสู่ทอ้งฟ้า
ทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นค าศพัท์ท่ีใช้เรียกน ้ าพุร้อน
แบบน้ีทัว่โลก มีเวลาใหท้่านเก็บภาพอยา่งจุใจ จากนั้นน า
ท่านชมน ้ าตกกลัลฟ์อสส์ (Gullfoss) หรือน ้ าตกทองค า 
(Golden Falls) ซ่ึงน ้ าตก ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด และใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน ้ าท่ีใสสะอาดท่ีเกิดจาก
การละลายของธารน ้าแขง็บนยอดเขาใหลลงมา  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยาน

แห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park  
องค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ด้านวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณท่ีเคย
เป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานท่ีแสดงความคิดเห็นและ
คดัเลือกผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 
และเป็นพื้นท่ี ท่ีได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ี
สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง จากนั้นน าท่านชม
รอยแตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 
14  เมตร ท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุกๆปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 
เซนติเมตร ผ่านชมภูเขาไฟเคริด (Kerid) ปากปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณซ่ึงดบัแลว้ น าท่านชมหมู่บา้นฮ
เวร์เรเกร์ดี (Hveragerði) หมู่บา้นท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “หมู่บา้นแผ่นดินไหวหรือหมู่บา้นน ้ าพุร้อน” เป็น
หมู่บา้นท่ีมหัศจรรยสุ์ดๆ เน่ืองจากล าธารท่ีไหลผ่านกลางหมู่บา้นเป็นน ้ าพุร้อน(น ้ าแร่) ในเมืองจะมีชาว
ไอซ์แลนดแ์ละนกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการกนัอยา่งเนืองแน่น เป็นธรรมชาติสุดๆ นอกจากน้ีเมืองน้ียงัมีกรีน 



 
 
 

เฮาท์ ท่ีใช้ปลูกพืชเมืองร้อนส าหรับบริโภคภายในประเทศอีกด้วย เรียกไดว้่าเป็นเมืองท่ีอยู่เหนือท่ีสุดของ
โลกท่ีสามารถปลูกกล้วยได้ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชม น ้ าตก เซลยาลนัส์ฟอส 
(Seljalands Foss) ซ่ึงเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งบนยอดเขา และเป็นน ้ าตกท่ีสวยงามมากอีกแห่งหน่ึง
ของประเทศไอซ์แลนด์ น าท่านชมน ้ าตกอย่างใกลชิ้ด และท่านสามารถเดินลอดน ้ าตกแห่งน้ีได ้ผ่านชมวิว
ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของไอซ์แลนด์ ภายหลงัจากการปะทุในช่วงปี
ค.ศ. 2010 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขา
ไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักบัธรรมชาติอนั
งดงามยิ่ง แวะเก็บภาพเคร่ืองบิน Douglas R4D-8 ของทหารอเมริกนั ท่ีเกิดอุบติัเหตุลงฉุกเฉินบนธาร
น ้าแขง็ ในวนัท่ี 21 พ.ย.1973 แต่ไม่ใครไดรั้บบาดเจบ็ในเหตุการณ์คร้ังนั้น  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่: Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)    วคิ – ขบัรถสโนโมบิล ทุ่งน า้แขง็ไมดาลโจคูล  
      น า้ตกสโกก้า – เรย์นิสดรันก้าร์ – วคิ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
น าท่านเดินทางสู่บริเวณธารน ้ าแข็ง Myrdalsjokull 
Glacier ซ่ึงมีความหนาของน ้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน ้าแขง็ถึง 1 
กิโลเมตร มีความกวา้งเป็นอนัดับ 4 ท่ีมีพื้นท่ีกว่า 596 
ตารางกิโลเมตร เม่ือโดนแสงกระทบจะเกิดเป็นสีฟ้า 
อมเขียวใสสวยงามเหมือนมรกต น าท่านต่ืนเตน้เร้าใจกบัการนั่ง
รถโฟร์วิล (ขบัเคล่ือนส่ีลอ้) ไต่ข้ึนเขาท่ีมีความสูงชัน และมี
ความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้
ท่านไดส้ัมผสักบัการขบัรถสโนว ์ โมบิล(Snowmobile) ใน
บริเวณธารน ้าแขง็ขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลา
เซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตาราง
กิโลเมตร  
 
 
 



 
 
 

*** ใชเ้วลาขบัสโนโมบิล ประมาณหน่ึงชัว่โมง ขบัคนัล่ะสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวมีค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านล่ะ 
6,000 บาท มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทา้ลุยหิมะเตรียมไวบ้ริการทุกท่าน *** 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafel) ผ่านชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของประเทศ

ไอซ์แลนด ์ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหิน
ลาวาท่ีแข็งตวั แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน ชมน ้ าตก
ระหว่างเส้นทาง ท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งบนยอดเขา 
เป็นเส้นทางท่ีสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงของประเทศไอซ์แลนด์ น า
ท่านชมความงามของน ้ าตก Skogafoss ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยงาม
อีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหล
ม า จ า ก แ ม่ น ้ า ส โ ก ก้ า  น า ท่ า น ช ม  เ ร ย์ นิ ส ด รั น ก้ า ร์ 
(Reynisdrangar) ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็กๆ ท่ีเกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวัข้ึนกลางแม่น ้ าตาม
ธรรมชาติ ชมหาดทรายด า ท่ีเตม็ไปดว้ยหินสีด าและเมด็ทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต ์(เกิดจากลาวาภูเขาไฟ
ท่ีแขง็ตวัอยา่งรวกเร็วเม่ือเจอน ้ ากบัทะเลท่ีเยน็) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณน้ียงัเต็ม
ไปดว้ยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแกว้ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ารักได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่: Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)       วกิ – ถ า้น า้แขง็คทัล่า – ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดร์ี 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

น าท่านออกเดินทางสู่ถ  ้าน ้ าแข็งคทัลา (Katla Ice Caves) ซ่ึงตั้งอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งไมดาลโจคูล น าท่าน
เปล่ียนการเดินทางเป็นรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4WD Super 
Jeep) ชมวิวทิวทศัน์ท่ีแปกตาระหวา่งทาง เดินทางถึงจุด
จอดรถ ไกด์ทอ้งถ่ินจะเตรียมรองเทา้ตะขอ้และหมวก
กันน็อค ให้กับทุกท่าน เพื่อการเดินท่องเท่ียวอย่าง
ปลอดภยั น าท่านเดินจากจุดจอดรถประมาณ 15 นาที 
จนถึงบริเวณปากถ ้ า ถ ้ าน ้ าแข็งคทัลา ตั้งอยู่บริเวณภูเขา
ไฟคทัล่า ท่ีดบัลงแลว้ น าท่านเขา้ชมภายในถ ้าน ้ าแข็งท่ีมี
สีฟ้าสวยงาม น าทางโดยไกดท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอยา่งจุใจ  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



 
 
 
บ่าย น าท่านเกบ็ภาพความสวยงามของกอ้นน ้า แขง็บริเวณชายหาดไดมอนด ์บีช (Diamond Beach) ท่ีมีกอ้น

น ้ าแข็งอยูบ่ริเวณ ชายหาดประดุจกอ้นเพชรเรียงราย อยู่
มากมาย จากนั้นน าท่านนั่งรถโคช้ชมความงามของ
ชาย ฝ่ั งมหาสมุทรแอตแลนติก  ผ่ านชม เ มือง 
Breiddalsvik ซ่ึงเป็นเมืองชายทะเลทางฝ่ังตะวนัออก
ของประเทศไอซ์แลนด์ โดยระหว่างทางเต็มไปด้วย
ธรรมชาติอนังดงามไม่วา่จะเป็นลาวาของภูเขาไฟ น ้ าตก
ใหญ่นอ้ยนบัร้อยสายและสัตวต่์างๆ ท่ีอยูต่ามธรรมชาติสองขา้งทาง เช่น กวางเรนเดียร์, หงส์ป่า, นกเป็ดน ้ า 
ฯลฯ และสัตวเ์ล้ียงอีกหลายชนิดมากมาย เดินทางถึงเมือง Egilsstadir เมืองซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังของ ทะเลสาบโล
กูริน (Logurinn) ซ่ีงเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือท่ีถึง 53 
ตารางกิโลเมตร ท่านจะไดช้มเมืองเล็ก ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซ์แลนดอ์ยา่งแทจ้ริง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที่: Fosshotel Eastfjords  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่หกของการเดนิทาง(6)        เอไกล์สตาดร์ี – ฮูซาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เมวทั    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 น าท่านสู่เมือง ฮูซาวกิ (Husavik) เมืองประมงเล็กๆ ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกของ Skjálfandi Bay ทางตอน
เหนือของประเทศไอซ์แลนด ์ภูมิประเทศท่ีน่าอศัจรรยน้ี์ท า
ให้ฮูซาวิกเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เมือง
เล็กๆ แห่งน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการดูวาฬ โดยเป็นหน่ึง
ในสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดในโลกส าหรับการดูวาฬ จนไดรั้บการ
ขนานนามให้เป็นเมืองหลวงแห่งการดูวาฬของประเทศ
ไอซ์แลนด์ (The Whale watching capital of Iceland) และ
ยงัถูกยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งการดูวาฬของยุโรป 
(The Whale watching capital of Europe) อีกดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Husavik Whale Watching) ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการชม

สัตวท์างทอ้งทะเลซ่ึงท่านจะไดพ้บกบันกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธ์ุ ไม่ว่าจะ
เป็นพนัธ์ุ Killer Whale (Orca) , Minke Whale, Humpback Whale  นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบั
ความน่ารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซ่ึงจะมาวา่ยน ้าหยอกลอ้ท่านอยูข่า้งเรืออยา่งมากมาย ถือเป็นความน่ารัก
และความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองเมวทั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 
 
 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Foss Hotel Myvatn  ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)       เมวทั – ทะเลสาบเมวทั – ดมิมูโบร์กร์ี – บ่อโคลนเดือด  
     น า้ตกโกด้าฟอสส์ – พพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน – สตกิกชิฮอลเมอร์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั    

น าท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวทั Myvatn Lake 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าพุร้อนซ่ึงมีผลพวงมาจากลาวาภูเขา
ไฟและพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวิทยา และ
ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษข์องไอซ์แลนด์ ในปี 
ค.ศ. 1974 เขตทะเลสาบเมวทั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บความนิยมแห่งหน่ึงของประเทศ เขตทะเลสาบแห่ง
น้ียงัเป็นแหล่งชุกชุมของเป็ดน ้าท่ีสวยงามนานาพนัธ์ุ และ
ถือเป็นเขตท่ีมีพนัธ์ุเป็ดน ้ ามากท่ีสุดในยุโรป น าท่านชมดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือท่ีแปลว่า 
ปราสาทด า พื้นท่ีซ่ึงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟคร้ังใหญ่ในอดีตกาล ราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหล
ปกคลุมพื้นท่ีเ ม่ือโดนอากาศและน ้ า ท่ีเยน็จดั จึงท าให้พื้นท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟ
รูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเช่ือว่า ดินแดนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีเช่ือมต่อระหว่างโลกมนุษย์และ
ดินแดนใตพ้ภิพ ซ่ึงเม่ือซาตานถูกขบัไล่จากสวรรคล์งสู่ ดินแดนใตพ้ภิพและผา่นดิมมูโบร์กีร์ ท าให้พื้นท่ีแห่ง
น้ีเกิดภยัธรรมชาติข้ึน น าท่านชมบ่อโคลนเดือดนามาฟ
แจล (Namafjall) (แอ่งตะกอนท่ีอ่ิมตวัไปดว้ยน ้ า) ซ่ึงมี
ไอน ้ าร้อนจดัอยู่เบ้ืองล่าง เม่ือไอน ้ านั้นเคล่ือนท่ีจะท าให้
โคลนท่ีอยูด่า้นบนพุง่กระจายข้ึนมาคลา้ยการระเบิดยอ้ยๆ 
ในบริเวณภูเขาไฟปกติบ่อโคลนเดือดมกัมีก ามะถันอยู่
มาก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บ ภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
อีกแห่งหน่ึงของ น าท่านแวะเก็บภาพบริเวณน ้ าตก
โกดา้ฟอส (Godafoss) น ้าตกแสนสวยรูปทรงโคง้เส้ียวพระจนัทร์ ประดุจจ าลองน ้ าตกไนแองการ่า มาตั้งไว้
ท่ีน่ีเลยทีเดียว เก็บภาพความสวยงามอยา่งเตม็ท่ี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Glaumbaer  Folk Museum ซ่ึงเป็นพิธิภณัฑ์ท่ีจดัแสดงงาน

ศิลปะหตักรรมพื้นบา้นของชาวไอซ์แลนด ์รวมถึงเร่ืองราวทาง 
 
 



 
 

ประวัติศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วยจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง สติกกิชฮอลเมอร์ 
(Stykkishólmur) เมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นประวติัศาสตร์และธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูด เพลิดเพลินไป
กบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบสงบ ลดัเลาะไป
ตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆ ในเขตเมืองกรุนดาร์ฟ
จอร์ดูร์  ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจู
เฟล  ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมี
ทรงสวยงามและได้รับความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา 
ใกล้ๆ ภูเขายงัมีน ้ าตกขนาดเล็กๆท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง
อีก / น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: Foss Hotel Stykkisholmur ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่แปดของการเดนิทาง(8) สตกิกชิฮอลเมอร์ – ภูเขาคร์ีกจูเฟล – น า้ตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวคิ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็น

ภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หน่ึง
ในสถานท่ีถ่ายภาพทิวทัศน์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ
ไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว  ่า มีน ้ าตกและ
ธารน ้ ารายรอบ เ ป็นภาพสัญลักษณ์ของประ เทศ
ไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 
เมตร ไม่ว่าจะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวท่ีจะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ น ้าตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซ่ึงเป็นน ้ าตกสาขาหน่ึงของน ้ า

ตกใหญ่ท่ีก่อก าเนิดจากแหล่งล าธารและแม่น ้ าสายต่างๆ
เป็นระยะทางกวา่ 900 เมตร ของทุ่งลาวาท่ีเกิดจาก 
ภูเขาไฟท่ีอยู่ภายใตธ้ารน ้ าแข็ง แลงโจกุล(Langjökull) 
จากน้ันน าท่านเดินทางลอดอุโมงกลับสู่เมือง เรคยาวิค 
น าท่ านชมนครเรคยาวิค  เ มืองหลวงของประเทศ
ไอซ์แลนด์ ท่ีมีความสวยงามไม่แพเ้มืองหลวงอ่ืนๆใน
แถบสแกนดิเนเวีย ท่านจะได้ สัมผสักบัธรรมชาติอนั
แสนบริสุทธ์ิ จากนั้นอิสระเลือกซ้ือหาสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก 



 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

พกัที่: Radisson Blu Saga Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)      แช่น า้แร่บลูลากนู -  โบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยา – ช้อปป้ิง 
     ชมววิบนอาคารพาร์ลานพร้อมดนิเนอร์   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

น าท่านเดินทางสู่ บ่อน า้ร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อน ้าร้อนซ่ึงเตม็ไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิ  
ซิลิกา (Sillica), พืชทะเล (Blue green algae), โคลนซิลิกา (Sillica Mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม 
Sodium, โ ป ตั ส เ ซี ย ม Potassium, แ ค ล เ ซ่ี ย ม Calcium, ซั ล เ ฟ ต  Salphate, ค ล อ รี น (Chlorine), 
คาร์บอนไดออกไซดC์arbon Dioxide เป็นตน้ นอกจากนั้น ภายในบ่อน ้าร้อนบูล ลากูน ยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วย
ให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคท่ีเก่ียวกบัผิวหนังได ้และยงัช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย ท่านจะได้
สัมผสักบัความสบายตวัจากการลงแช่และอาบน ้าในบ่อน ้าร้อนบูล ลากูน 

*** กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าติดตวัไปดว้ย *** 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจ าเมืองท่ีใช้จดังานพิธีทางศาสนาท่ีส าคญัของประเทศซ่ึงมี
รูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าท่าน
เดินทางกลบัสู่ กรุงเรคยาวกิ จากนั้น อิสระเลือกซ้ือหาสินคา้
ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก ชมย่านถนนคนเดินท่ีสองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยอาคารสวยๆ เรียงรายไปดว้ยสินคา้พื้นเมืองและ
แบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัจากน้ันน า
ท่านขึน้ลิฟต์สู่ช้ันบนสุดของตึกพาร์ลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยูด่า้นบนให้ท่านชมวิทิวทศัน์
ของกรุงเรคยาวคิอยา่งเตม็ท่ีแบบ 360 องศา 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร ของตึกพาร์ลาน พร้อมชมววิท่ีสวยงาม  

พกัที่: Park Inn By Radisson Keflavik Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 
 
 
วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)     เคฟราวคิ – โคเปนเฮเก้น – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้แบบกล่อง 
04.45 น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 
09.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ โดยสายการบินไอซ์แลนดแ์อร์ Icelandair เท่ียวบินท่ี FI204 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน้หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  น าท่านออกเดินทาง

เพื่อไปเดินเล่นยา่นถนน “Strøget” แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่
ท่ีสุดของโคเปนเฮเกน และอยู่ในใจกลางเมือง Strøget 
เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมี ตั้งแต่ร้านขายของท่ี
ระลึก, ห้างสรรพสินคา้อิลลุม, ร้านขายแต่งบา้น,  ร้าน
ขายขนมหวานร้านช็อกโกแลต ไปจนถึงร้านขายสินคา้
หรูของแบรนด์เนมช่ือดังมากมาย อิสระใหท่านเดิน
เล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

พกัที่: Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11)        กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
มีเวลาพกัผอ่นยงัโรงแรมท่ีพกัสบายๆ ก่อนน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน้ให้ท่านไดมี้
เวลาในการท าภาษีก่อนข้ึนเคร่ืองเดินทางกลบั 

14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 951 
 

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง(12)        กรุงเทพฯ 

06.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดย ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั 



 
 
 
 

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 

01 – 12 พฤษภาคม 2565 195,900 195,900 195,900 50,000 
14 – 25 พฤษภาคม 2565 195,900 195,900 195,900 50,000 

01 – 12 มถุินายน 2565 212,900 212,900 212,900 50,000 
09 – 20 กรกฎาคม 2565 212,900 212,900 212,900 50,000 

20 - 31 กรกฎาคม 2565 212,900 212,900 212,900 50,000 
10 – 21 สิงหาคม 2565 212,900 212,900 212,900 50,000 
14 – 25 กนัยายน 2565 195,900 195,900 195,900 50,000 

***ท่านที่ต้องการเดนิทางช้ันด้วยธุรกจิหรือพรีเมีย่มกรุณาสอบถามราคาจากเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย*** 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้-เรคยาวคิ-โคเปนเฮเกน้-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีาและค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ

ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการ

ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 



 

 

 

 น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ทุกวนัท่าน 1 ขวด ต่อท่าน ต่อวนั  

 คา่ RT-PCR TEST ก่อนเดนิทางขึน้เคร่ืองขากลบัแบบไมเ่กิน 72 ชั่วโมง ตามมาตราการของภาครฐั 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้

*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,200 บาท) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
5. ค่า Test & Go ตามมาตรการของภาครัฐ (สามารถจองเองหรือใหท้างบริษทัฯจองใหไ้ด)้ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 10 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  



 
 
 
 

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็น
ผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

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



 
 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนา
ใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุ
อยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 
 
 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


