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06.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์  Finnair 
(AY)  ประตู 4 เคาน์เตอร์ G โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเที่ยวบินที่ AY142 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร(และเพื่อรอ

เปล่ียนเคร่ือง) (เวลาทอ้งถ่ินของประเทศฟินแลนดช์า้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) 
(เน่ืองจากไฟลท์บินต่อค่อนขา้งกระชั้น โปรดท าเวลาหลงัจากลงจากเคร่ือง) 

16.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคฟวาวกิ ประเทศไอซ์แลนด ์โดย เที่ยวบินที่ AY993 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  • เฮลซิงกิ • ท่าอากาศยานเคฟวาวกิ  • เมืองเรยาวิค   

                                (-/-/เย็น) 
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17.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟวาวิก (Keflavík International Airport) รับสัมภาระ แลกเงิน ก่อนพาท่าน
เดินทางไป มุ่งหน้าสู่ เมืองเรยาวิค (Reykjavík) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)เมืองหลวงของประเทศ 
(เวลาทอ้งถ่ินของประเทศไอซ์แลนดช์า้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.) 

**ข้อดีของไฟล์ทนี้ คือไม่ต้องเช็คอินกระเป๋าใหม่และเม่ือถึงไอซ์แลนด์แล้วเข้าทีพ่ักเพ่ือพกัผ่อนจากการเดินทางกว่า 14 ชม. 
ลดอาหาร Jet lag ได้** 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่1) 
ที่พัก  Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ที่
อยูบ่นถนนเส้นวงแหวนทองค า หรือ Golden Circle ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนดอี์กดว้ย 
เป็นจุดส าคญัของประเทศทั้งในทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเป็นจุดรอยต่อของแผ่นเปลือก
โลกยโุรป และอเมริกา และยงัเป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศในปี 930 อีกดว้ย 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นแบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 3) 

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ • น ้าพุร้อนไกเซอร์  • น ้าตกกลุล์ฟอส • เคอริด เครเตอร์ • 

 เมืองโบร์การ์เนส                              (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น เดินทางไปยงั น ้าพุร้อนไกเซอร์ (Gaysir) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ค  าว่าไกเซอร์เป็นค าเรียก
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของการเกิดน ้ าพุร้อนลกัษณะหน่ึงซ่ึงมีไม่ก่ีที่ในโลกเท่านั้น โดยไกเซอร์ของ
ไอซ์แลนดน์ั้นมีขนาดใหญ่มาก สามารถระเบิดพลงัน ้ าจากใตพ้ภิพไดสู้งถึง 80 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาท่านชม  น ้าตกกุลล์ฟอส (Gulfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด ์มีความสวยงามเป็นอยา่งมาก น ้ าที่ไหลลงสู่พื้น

ล่างความสูตร 32 เมตร โดยมีน ้ าสีฟ้าใส่สวยงามเน่ืองจากเป็นน ้ าที่ไหลออกมาจากธารน ้ าแข็ง ลดหลัน่กนั 3 
ชั้น ซ่ึงค  าวา่กุลลฟ์อสนั้นมีความหมายวา่ น ้ าตกทองค า 
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มุ่งหน้าสู่เมืองเซลฟอสส์ พาท่านชม เคอริด เครเตอร์ 
(Kerid Crator)  (ใช้ เวลาเ ดินทางประมาณ 1 ชม.) 
ทะเลสาบสีน ้ าเงินบนปากปล่อยภูเขาไฟอายกุวา่ 3,000 ปี 
มีความลึกประมาณ 55 เมตร กวาง 170 เมตร บริเวณ
โดยรอบหินจะมีสีแดง เน่ืองจากเหล็กในหินลาวาที่
เกิดปฏิกิริยากบัอากาศและน ้ าจากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองโบร์
การ์เนส (Borganes) ) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่4) 
ที่พัก  B59 Hótel หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 
จากนั้น พาท่านเที่ยวชมที่ คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ (Snæfellsnes peninsula) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชม.)ทางฝ่ังตะวนัออกของเกาะ เต็มไปดว้ยธรรมชาติที่ครบถว้นทั้งน ้ าตก ภูเขา ทะเล ที่มีลกัษณะไม่เหมือน
ใครในโลก ตลอดทางท่านจะไม่สามารถหลบัลงไดอ้ยา่งแน่นอน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ • หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ• ภูเขาคร์ีกจูเฟล • โบสถ์บลอนดูออสคร์ิคย่า •  เมือง

อาคูเรย์ริ     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น พาท่านแวะชม หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ (Arnastapi) หมู่บา้นชาวประมงขนาดเล็ก อนัเป็นที่ตั้งของรูปป้ันหิน
ปาร์ดุร์ ที่เป็นคร่ึงคนคร่ึงโทรลลต์ามต านานพื้นบา้นของชาวนอร์ดิก และยงัมีหนา้ผาหินบะซอลลท์ี่มีพื้นล่าง
เป็นมหาสมุทร และยงัมี กาทแคลทตุร์ (Gatklettur) มีลกัษณะเป็นเหมือนหินที่โผล่ขึ้นมากจากทะเล มีรูตรง
กลางเหมือนอุโมงค ์
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 6) 
มุ่งหนา้สู่ เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ (Grundarfjörður) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองทางตะวนัตกของ
ประเทศ เพื่อพาชมภูเขาไฟที่โด่งดงัที่สุดของไอซ์แลนด์ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นรูปปก
ของไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได ้เป็นฉากหลงังของซีร่ียช่ื์อดงัอยา่ง Game Of Throne บริเวณใกล้ๆ กนัจะมีน ้ าตก 
Kirkjufellsfoss อยู ่เป็นจุดถ่ายรูปที่ตอ้งไม่พลาดดว้ยประการทั้งปวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางกลบัสู่ ทางหลวงหมายเลข 1 หรือ Ring Road ถนนหลกัที่เป็นวงแหวนรอบเกาะของไอซ์แลนด์ 
ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นความมหัศจรรยข์องภูมิประเทศของไอซ์แลนดท์ี่ค่อยๆเปล่ียนไป ตั้งแต่พื้นที่ราบ
ริมทะเล ทุ่งหินลาวา ภูเขาสูงลกัษณะแปลกตา ไปจนถึงธารน ้ าและทะเลสาบที่อยูร่ะหวา่งการเดินทาง เปรียบ
ไดว้า่ระหวา่งเดินทางก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตวั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินอยา่งไม่มีเบื่อ 
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แวะถ่ายรูปหน้า โบสถ์บลอนดูออสคิร์คย่า 
(Blönduóskirkja) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3.30 ชม.)ศริสตศาสนสถานสีด า มีรูปแบบส
ถาปัยกรรมที่สะทอ้นลักษณะภูมิประเทศของ
ไอซ์แลนดค์ลา้ยปากปล่องภูเขาไฟที่ระเบิดแลว้ 
ผสมผสานความโมเดิลเขา้ไปในงาน สร้างขึ้น
ในปี 1993 ออกแบบโดย Dr. Maggi Jónsson 
จากนั้ นมุ่งหน้าสู่เมือง อาคูเรย์ริ (Akureyri) 
เมืองหลวงทางตอนเหนือของไอซ์แลนด์(ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

วันนี้จะน่ังรถค่อนข้างยาวนาน เพ่ือให้สะดวกในการท่องเที่ยวและไม่ต้องเปลี่ยนโรงแรมทุกคืน แต่ตลอดทาง 
จะเหมือนท่านได้ท่องเที่ยวด้วยเพราะทัศนียภาพสวยงามมาก 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารไทย (มื้อที่ 7) 
ที่พัก  Hótel Kea by Keahotels หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 
 

HILIGHT!!!! พาท่านสู่ท่าเรือเมืองฮูซาวิก เพื่อพาท่าน น่ังเรือชมวาฬใน
แถบอาร์คติก วา่กนัวา่ทางตอนของไอซ์แลนดน้ี์เป็นหน่ึงในแหล่งชมวาฬ
ที่ดีที่สุดในโลก มีโอกาสที่ท่านจะไดเ้ห็นวาฬมากถึง 98% เลยทีเดียว จน
ไดรั้บขนาดนามวา่เป็นเมืองหลวงแห่งการชมปลาวาฬ โดยเฉพาะวาฬหลงั
ค่อม และวาฬสีน ้ าเงิน นอกจากนั้นท่านยงัมีโอกาสเห็นสัตวน์ ้ าอ่ืนๆอีก 
อาทิ โลมา และแมวน ้ า เป็นตน้  

 
   

วันที่ส่ี ฮูซาวิก • น่ังเรือชมวาฬอาร์คติก • โบสถ์ฮุซาวิก • โกดาฟอส •  ชมเมืองอาคูเรย์ริ  

         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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(ทางบริษทัไม่สามารถการันตีไดว้า่ท่านจะไดเ้ห็นวาฬหรือไม่ ขึ้นอยูก่บัโอกาส ณ วนัเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กรณีบริษทัเรือยกเลิกกิจกรรมเน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านาย โดยจะยดึถึงความปลอดภยัของท่านเป็นล าดบัแรก) 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 9) 

ใหท้่านไดเ้ดินเล่นใน เมืองฮูซาวิก(Husavik) เมืองชาวประมงเล็กๆ ที่มีประชากรราว 2,400 คน และยงัมีการ
สนันิษฐานวา่เป็นจุดตั้งนิคมที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีจุดแลนด์มาร์กคือ โบสถ์ฮุซาวิก (Husavikurkirkja) 
โบสถ์ไม้สไตล์ชาเลย์สวิสหลังคาสีเขียวที่สร้างขึ้ นมาในปี 1970 ออกแบบโดย  Rognvaldur Olafsson 
สถาปนิกขาวไอซ์แลนด ์
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จากนั้น พาชม โกดาฟอส (Godafoss) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อีกหน่ึงน ้ าตกที่มีความสาวยงามเป็นอยา่งยิง่ 
โดยความหมายของน ้ าตกแห่งน้ีนั้นหมายความว่า “น ้ าตกแห่งทวยเทพ” โดยมีที่มาคือในช่วงปี ค.ศ. 1000 
ไอซ์แลนดไ์ดเ้ปล่ียนการนับถือศาสนาจากนบัถือเทพนอร์ส มาเป็นคริสตศ์าสนา และไดมี้การน ารูปป้ันทวย
เทพมาโยนลงที่บริเวณน ้ าตกแห่งน้ี 
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น าท่านกลับ สู่  เ มืองอาคูเรย์ ริ  (Akureyri) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที)  เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 
2 ประเทศ มีความส าคญัในแง่ของประวติัศาสตร์ในช่วง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยที่เมืองแห่งน้ีนั้นเป็นที่ตั้งของ
กองก าลงัฝ่ายสัมพนัธมิตร ตวัเมืองไม่ใหญ่มากมีความ
น่ารักที่ผสมระหว่างความเป็นธรรมชาติ และบรรยากาศ
แบบเมืองอยา่งลงตวั  

 น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์อาคูเรย์ร่ี (Akureyrarkirkja) โบสถ์ประจ าเมือง โดยจะเป็นศาสนาสถานของชาว
คริสตนิ์กายลูเทอร์ลนั ภายในมีไปป์ ออร์แกนขนาด 3,200 ไปป์ และให้ท่านไดเ้ดินเล่นอยา่งอิสระที่ยา่นใจ
กลางเมืองที่ถูกตกแต่งสีสนัแบบสตรีท อาร์ท ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินเก็บภายและบรรยากาศอยา่งเตม็ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 10) 
ที่พัก  Hótel Kea by Keahotels หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 
 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) 

 

วันที่ห้า ทะเลสาบมีวทัน์ • สกูร์ตัสสตาไกการ์ • คเึวเรีย • น ้าตกเดตตีฟ้อสส์ • เอกิลสตาเดียร์ 

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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พาท่ านชมทัศนียภาพโดยรอบ  ทะ เลสาบมีวั ทน์  
(Myvatn) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นภูเขา
ไฟริมทะเลสาบ ที่เคยประทุมาเม่ือ 2,300 ปีก่อน ซ่ึงท า
ใหเ้กิดจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยมีวทัน์ถือเป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศไอซ์แลนด์ 
มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอยา่งมาก และยงัเป็น
หน่ึงที่ฉากของซีร่ียร์ะดบัโลกอยา่ง Game of Thrones 

พาท่านเก็บภาพกบั สกูร์ตัสสตาไกการ์ (Skútustaðagígar) สถานที่สุดแปลกตา ไม่เหมือนใครในโลก มี
ลกัษณะคลา้ยปากปล่องภูเขาไฟ แต่แทจ้ริงแลว้เป็นการยบุตวัของแผน่ดินเฉพาะบางส่วน ท าให้เกิดเป็นจุด
ถ่ายรูปสุดวเิศษที่หาไดย้ากในโลกน้ี  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 12) 
และพาท่านชม  คเึวเรีย (Hverir) บ่อน ้ าร้อนธรรมชาติที่มีบ่อโคลนที่ยงัเดือดจากความร้อนใตภิ้ภพ บริเวณ
โดยรอบจะมีแร่ก ามะถนัความเขม้ขน้สูง และแร่เหล็ก ท าใหมี้สีสนัของพื้นดินและหิน เป็นสีสม้ เหลือง แดง 
ที่เก็บจากปฏิกิริยาทางเคมีสลบักนัไป 
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พาท่านชม น ้าตกเดตตี้ฟอสส์(Dettifoss) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อภิมาหาน ้ าตกที่ทรงพลงัที่สุด
ในทวีปยโุรป ดว้ยความกวา้งของผืนน ้ าตกร่วม 100 เมตร และกระแสน ้ าที่เคยวดัไดสู้งสุดถึง 193 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที หรือสามารถเติมน ้ าในตูค้อนเทนเนอร์ไดถึ้ง 6 ตู ้ใน 1 วินาที โดยน ้ าตกแห่งน้ียงัเป็นฉากเปิด
ของภาพยนตร์ดงัอยา่ง Prometheus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(เน่ืองจากถนนที่เขา้ไปสู่น ้ าตกเป็นถนนทอ้งถ่ิน อาจจะมีการปิดเน่ืองจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกโปรแกรม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั) 
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มุ่งหน้าสู่ เมืองเอกิลสตาเดียร์ (Egilsstaðir) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทางฝ่ังตะวนัออกของ
ประเทศ ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเสน้ทางริมทะเลของทางหลวงหมายเลข 1 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) 
ที่พัก  Icelandair Hótel Hérað หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14) 
 มุ่งหน้าสู่ เมืองฮอฟท์ (Hoft) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) โดยระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบัอีก

หน่ึงภูมิประเทศที่เปล่ียนไปจากทางฝ่ังตะวนัตก ทางเส้นทางเลียบทะเล ภูเขา หิมะ และที่ส าคญัคือธาร
น ้ าแขง็ หรือกลาเซียร์ซ่ึงที่ไอซ์แลนดน์ั้น กลาเซียร์นั้นมีความใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 9) 

พาท่านสู่ อุทยานแห่งชาติวัตนาโจคุล (Vatanajokul national park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นที่ตั้งของธารน ้ าแข็ง หรือกลาเซียที่กินพื้นที่ใหญ่ที่สุดของ
ยโุรป โดยมีพื้นที่กวา่ 8,100 ตารางเมตร 
 
 
 

วันที่หก ฮอฟท์ • อุทยานแห่งชาติวัตนาโจคุล • พาท่านน่ังเรือบนกลาเซียลากูน • ไดมอนด์ บีช • สกาฟตาเฟล 
     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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HILIGHT !! พาท่านล่องเรือ กลาเซียลากูน (Glacier Lagoon) 
บริเวณอ่าวปลายทางของธารน ้ าแข็งที่ เ ช่ือมสู่ทะเล เป็นดั่ง
ทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็ง ท  าให้น ้ าในลากูน
แห่งน้ีมีความใสเป็นอยา่งมาก ถา้โชคดีท่านอาจะเห็นแมวน ้ ามา
ว่ายน ้ าเล่นอีกด้วย และเป็นอีกหน่ึงฉากของหนังสายลับระดับ
โลกอยา่ง 007 ภาค Die Another Day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีบริษทัเรือยกเลิกกิจกรรมเน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านาย โดยจะยดึถึงความปลอดภยั
ของท่านเป็นล าดบัแรก) 

อีกฟากของกลาเซียลากูนจะมี ไดมอนด์ บีช (Diamond Beach) หาดทรายที่มีน ้ าแข็งที่ใส่แต่ถูกเจียรไนดั่ง
เพชรโดยธรรมชาติอยูเ่ตม็ชายหาด ใหท้่านไดเ้ก็บภาพกบัความแปลกตาทอนัสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค ์
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เดินทางสู่ สกาฟตาเฟล (Skatafell) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชม.) หน่ึงในจุดที่ท่านสามารถเก็บภาพธารน ้ าแขง็ไดส้ะดวกที่สุด
และใกลม้าก กินพื้นที่ราว 4,800 ตารางกิโลเมตร มกัเป็นจุดคุน้ตา
ที่นกัท่องเที่ยวมกัจะถ่ายรูปคู่กบักลาเซียกนั 

 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15) 
ที่พัก  Hotel Laki หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) 
 มุ่งหน้าสู่ เมืองวิก (Vik) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เร่ิมด้วยพาท่านชม หาดทรายด า (Black sand 

beach) หาดทรายที่เป็นสีด าเน่ืองจากการผกุร่อนของหินภูเขาไฟ ถูกจดัว่าเป็นหาดทรายด าที่สวยที่สุดแห่งน้ี
ของโลกเลยทีเดียว จากตรงน้ีท่านยงัสามารถถ่ายรูปคู่กบัหินบะซอลทท์ี่ถูกกดัเซาะจนเป็นแท่ง รูปร่างแปลก
ตา ในปี 1991 หาดทรายด าแห่งน้ีเคยถูกจดัใหเ้ป็นหาดทรายที่สวยที่สุดในโลกอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 17) 
 

วันที่เจ็ด วิก • หาดทรายด า • กิจกรรมขับสโนว์โมบิลบนธารน ้าแข็ง  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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HILIGHT!!!  พาท่านไปสนุกสนานกับอกี 1 กิจกรรมที่หาท าได้น้อยที่ใน
โลก นัน่คือการ ขับสโนว์โมบิลบนธารน า้แข็ง ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมที่ไม่ควร
พลาดหากมาเยอืน โดยท่านจะไดน้ัง่รถบสัแบบพเิศษที่จะพาท่านไต่เขา
ขึ้นไปบนกลาเซีย ระหวา่งทางท่านจะเห็นทศันีภาพที่สวยงาม ปกคลุม
ดว้ยหิมะขาดนวล เป็นประกาย ก่อนถึงสถานีรับรถ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
กบัการขบัสโนว โมบิลกบัชมววิสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18) 
ที่พัก  Hotel Dyrholaey หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19) 
 

HILIGHT!!!  พาท่านสู่ ทัวร์เดินชมถ า้น ้าแข็งคทัล่า(Katla Ice 
Cave) กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด และมีไม่ก่ีที่ในโลกเท่านั้นที่
สามารถท ากิจกรรมน้ีได ้โดยท่านจะไดส้มัผสักบักลาเซียอยา่ง
ใกลชิ้ด เป็นลกัษณะของการเดินเขา้ไปในธารน ้ าแขง็ที่มีอายกุวา่ 
1,000 ปี โดยตวัถ ้าจะมีลกัษณะคลา้ยคริสตลัสวยงามเป็นอยา่ง
มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (เวลาทวัร์ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีบริษทัท าทวัร์ถ ้าน ้ าแขง็ยกเลิกกิจกรรมเน่ืองจาก
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านาย โดยจะยดึถึงความปลอดภยัของท่านเป็นล าดบัแรก)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 20) 

วันที่แปด เดินชมถ า้น ้าแข็งกลาเซียคทัล่า • Shuttle bus ชม Plane Wreck  
 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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พาท่านนัง่รถ Shuttle Bus ไปยงั จุดถ่ายรูปซากเคร่ืองบินร้าง (Plane Wreck) ที่ถือเป็น หน่ึงในจุดในโพ
สการ์ดของไอซ์แลนด ์ซ่ึงเดิมเป็นเคร่ืองบินรุ่น DC-3 ของกองทพัสหรัฐ ที่เกิดขดัขอ้งจนตอ้งลงจอดฉุดเฉินที่
บริเวณน้ี(บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ยกเลิกกิจกรรมเน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านาย โดยจะยดึถึง
ความปลอดภยัของท่านเป็นล าดบัแรก) 

**ปกติทัวร์จะไม่จัดไปที่น่ีเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ทางทัวร์ของเราคดิว่า ไปทั้งที่ต้องไปให้สุด!!!!** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 21) 
ที่พัก  Hotel Dyrholaey หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 22) 

พาท่านสู่ น ้าตกสโกรกาฟอส (Skógafoss) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ30 นาที) น ้ าตกขนาดใหญ่อนัดบัที่ 5  มี
ความสูงประมาณ 62 เมตร เป็นหน่ึงในน ้ าตกที่มีความสวยงามเป้นอยา่งมาก ดว้ยที่ตวัน ้ าตกโอบลอ้มจากหุบ
เขา เสริมความยิง่ใหญ่ของน ้ าตกแห่งน้ี และเรายงัสามารถเขา้ไปใกลน้ ้ าตกไดป้ระมาณนึงเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ไกลกนัพาท่านชม น ้าตกเซลจาลันด์ฟอส (Seljalandsfoss) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกหน่ึง
น ้ าตกดงัที่โดดเด่นดว้ยการที่ท่านสามารถออ้มหลงัน ้ าตกไป เพือ่ถ่ายรูปมุมแปลกตาได ้ซ่ึงไม่ใช่ทุกน ้ าตกที่
สามารถท าไดเ้ช่นน้ี 
 
 
 
 

วันที่เก้า น ้าตกสโกรกาฟอส • น ้าตกเซลจาลันด์ฟอส • บูลลากูน •  เมืองเรยาวิค     
 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 23) 

พาท่านมาผ่อนคลายอริยบทแช่น ้ าร้อนที่ บูล ลากูน (Blue Lagoon) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ที่
ห้ามพลาดดว้ยประการทั้งปวงเม่ือมาเยอืนไอซ์แลนด์ ท่านจะไดผ้่อนคลายกลา้มเน้ือที่ลา้จากการเดินทาง
ตลอดหลายวนั ดว้ยแร่ธาตุอยา่งซิลิกาที่ส่งผลดีต่อผิวเป็นอยา่งมาก และท่านยงัสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวของแบรนด์ Blue Lagoon ไดอี้กด้วย ก่อนมุ่งหน้ากลับสู่เมืองเรยาวิก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชม.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค า่    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย (มื้อที่ 24) 
ที่พัก  Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 25) 

น าคณะรับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพ่ือออกเอกสารผลตรวจใช้เช็คอินในการเดินทางกลับประเทศไทย 
(ค่าบริการตรวจรวมอยู่ในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว) 

พาท่านทวัร์รอบเมืองเรยาวกิ หลงัจากที่ไดช้มธรรมชาติรอบเกาะกนัอยา่งจุใจแลว้ พาท่านชมความงามของ
สถาปัตยกรรมแปลกตาในเมืองหลวง โดยเร่ิมกนัที่ โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja) แลนด์มาร์ก
ส าคัญของเมือง สร้างขึ้ นในปี 1945 ใช้เวลา 38 ปีจึงแล้วเสร็จ ตัวโบสถ์มีความสูง 73 เมตร รูปแบบ
สถาปัตยกรรมไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากน ้ าตก Svartifoss  ซ่ึงจะมีหินบะซอลตอ์ยูท่ ั้ง 2 ขา้งของน ้ าตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันที่สิบ น าคณะตรวจ RT-PCR • โบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยา • เดอะซันโวยาจเจอร์ • จุดชมวิวเพอร์แลนพร้อมทาน
อาหารกลางวนั • อิสระเดินเล่นเมืองเรยาวกิ  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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ไม่ไกลกนัให้ท่านแวะถ่ายรูปกบัประติมากรรม 
เดอะซันโวยาจเจอร์ (Sun Voyager) ที่ผูส้ร้าง
ตีความหมายว่าเป็น เรือแห่งความฝัน โดยตัว
ประติมากรรมจะเป็นลกัษณะเหมือนเรือไวก้ิง
หนัหนา้ออกสู่ทอ้งทะเลของไอซ์แลนด ์

 
 
 

 
แวะถ่ายรูปดว้ยหนา้ ฮาร์ปา คอนเสิร์ต ฮอลล์ (Harpa Concert Hall) ที่เปิดเป็นทางการเมืองปี 2011 ตกแต่ง
ดว้ยกระจกทั้งหลัง มูลค่าการสร้างกว่า 164 ล้านยโูร โดยฮอลล์หลกัสามารถจุผูช้มได้สูงสุดถึง 1,800 คน 
ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดถ่ายท าภาพยนตร์ที่ส าคญัของไอซ์แลนด ์
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จากนั้นพาท่านสู่ จุดชมวิวเพอร์แลน (Perlan View Point) อาคารแลนด์มาร์กของเมืองเรยาวิก มีความสูง 
25.7 เมตร ความพเิศษคือโดมแกว้ขนาดใหญ่ ลกัษณะคลา้ยดาดฟ้าเรือ ท าให้สามารถเห็นทศันียภาพของเมือง
เรคยาวกิ โดยค าวา่ Perlan มาจากค าวา่ The Pearl ทีแ่ปลวา่อ่าว 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เที่ยง   พิเศษสุด บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเพอร์แลนด์ ที่มีววิพาโนราม่าแบบ 360 องศา ให้ท่าน

ได้รับประสบการณ์กับมื้อพเิศษที่ทางเราจัดให้ท่านโดยเฉพาะ (มื้อที่ 26) 
**กรณทีี่ร้านอาหารเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นร้าน Apotek iceland แทน** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
พาท่านแวะชมจุดต่างๆของเมือง ไม่วา่จะเป็น ทะเลสาบโทนิน (Lake Tjörnin) ทะเลสาบกลางเมืองที่เตม็ไป
ดว้ยฝงูเป็ดและหงส์ ใกลก้บั ศาลาว่าการกรุงเรคยาวิก (Reykjavík City Hall) และท่าเรือเก่า (Old Harbor) 
ท่าเรือประมงเก่าของเมือง ที่ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นท่าเรือส าหรับพาชมปลาวาฬ และมีของที่ระลึกขายอยู่
มากมาย 
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ก่อนให้ท่านได ้อิสระเดินเล่นในเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ โดยเรยาวิกนั้น แม่ไม่ใชเ้มืองใหญ่มาก แต่เป็น
เมืองที่ทรงเสน่ห์เป็นอยา่งมาก ทั้งผูค้น ร้านรวง รวมไปถึงบา้นเรือนที่ตกแต่งอยา่งน่ารักและน่าดึงดูดเป็น
อยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 27) 
ที่พัก  Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั โดยจะแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนที่พกัไปเมืองใกลเ้คียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า บริการท่านแบบ Set Box (มื้อที่ 28) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟวาวกิ (Keflavík International Airport)  
09.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY992  
15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติท่าอากาศยานเฮลซิงกิ (เพือ่ท  าการเปล่ียนเคร่ือง) 
17.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AY141 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

*********************************************** 
หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

**ส าคญัมาก การเดินทางเข้าสู่ประเทศไอซ์แลนด์ ผู้เดินทางจะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว
เท่าน้ัน(ได้ทุกชนิด) โดยจะต้องฉีดไม่เกิน 210 วัน ณ วันเดินทาง หากไม่ครบหรือไม่ตรงตามค าแนะน า 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบกรณีถูกปฏิเสธการเดนิทาง** 

**เข้าไอซ์แลนด์ไม่ต้องตรวจโควิด-19 ก่อนเดินทาง** 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สิบเอ็ด ท่าอากาศยานเคฟวาวกิ  • เฮลซิงก ิ      (เช้า/ - / - ) 

 

 

 

วันที่สิบสอง ท่าอากาศยายสุวรรณภูม ิ        ( - / - / - ) 
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อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

มหัศจรรย์...GRAND ICELAND สายการบินฟินแอร์ (AY) 12 วัน 10 คืน 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ  ากวา่ 12 ปพีกั

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายตุ  ากวา่ 12 ปี

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น

(ไมม่เีตยีง) 

พักเดี ยว 

28เม.ย. - 9 พ.ค. 65 25+1 169,999 169,999 159,999 22, 900 

12 – 23 พ.ค. 65 25+1 169,999 169,999 159,999 22, 900 

2 – 13 ม.ิย. 65 25+1 179,999 179,999 169,999 32, 900 

7 – 18 ก.ค. 65 25+1 179,999 179,999 169,999 32, 900 

11 – 22 ส.ค. 65 25+1 179,999 179,999 169,999 32, 900 

6 – 17 ต.ค. 65 25+1 169,999 169,999 159,999 22, 900 

 
 

 

รายละเอียดเพิ มเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Bus i ness Cl ass  เพิ มเงนิจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหนา้ที กอ่นท าการจองค่ะ*** 1 1 0, 000-1 20, 000 
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อัตราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เคฟวาวิก-เฮลซิงกิ-
กรุงเทพฯ) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 10 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ (ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋า การสะสมไมล ์หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศ
จากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ) 

 ค่ารถโคช้น าเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าน ้ าด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวซ่ีาใหท้่านไม่วา่จะผา่นการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม 

**กรณีมีวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯจะคืนเงินใหท้่าน 4,500 บาท** 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
 ค่าประกนัสุขภาพกรณีติดโควดิ-19 ในระหวา่งท่องเที่ยว(เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบติัเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู ้
เดินทาง 

 ค่าตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR ที่ประเทศไอซ์แลนด ์1 คร้ัง เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดินทางกลบัประเทศไทย 
 ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
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 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าโรงแรม AQ/SHA+  2 คืน และ ค่าตรวจ RT-PCR 2 คร้ัง เม่ือเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 
**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

 
โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอ
แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพบั
เสริม หรือไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเด่ียวSingle หอ้งคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มี เค ร่ืองปรับอากาศ เ น่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่ มี อุณหภูมิต  ่ า  จะมีบริการ
เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานที่ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกับวนั
เหล่าน้ี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอน
ก่อนเดินทาง 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 50,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนักขตั
ฤกษ ์ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด  

 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี
วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
 ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือน 
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
 
กรณีวซ่ีาที่ท่านยืน่ไม่ผา่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดินทางไดท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะ ผ่าน

หรือไม่ผา่นการพจิารณา  
 ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่าน

ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น  

 ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้ง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ  

 หากท่านผา่นการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100%  
 ทางบริษทัฯ เร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ ต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบ
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ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บริษทัฯจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน, ห้องพกัที่ไดรั้บ การ
ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วซ่ีาใหก้บั
ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทาง ท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทั คอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านที่มีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น ตามที่สถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนั
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ทางบริษทัฯ
ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลงัจากหักค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าใชจ่้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบริษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลา
บินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
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 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯที่
ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวนัอาทิตย ์ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักล่าว 
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปล่ียนแปลง
เที่ยวบิน เวลาบิน , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก
เจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ท  าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้ง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง
รายละเอียดอายคุรรภท์ี่ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

**กรุณากรอกขอ้มูลส าคญัส าหรับกรอกวซ่ีาออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 
ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศเดนมาร์กเพ่ือขอประเทศไอซ์แลนด์) 
ย่ืนวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (จามจุรีสแควร์) 

 

ในการยืน่วซ่ีาทางสถานทูตจะเก็บหนงัสือเดินทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรับอนุมติัผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมา
ใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และ
วนัหยดุของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกว่าก าหนดขึ้นอยูก่บัสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 
หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

1. หนงัสอืเดนิทาง 
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             กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 
 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 15 วนั)ก่อนวนัยืน่วซ่ีา    
รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

ส าคญัมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด 
 

 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 
-  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้
- เพือ่น ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

 กรณทีี่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้  
-  ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ  

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทาง

สถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้

เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. หลักฐานการเงนิ 
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   พร้อมเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์  เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
- หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทาง      
   ชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 
-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดือนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

 
 

 
 

 เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่
เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

 เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตนั 

 พนักงานทั่วไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต  าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวัน
ลาและประเทศที่เดนิทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบนัที่ก  าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 
 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 

3. หลักฐานการท างาน 
 

  4. เอกสารส่วนตัว 
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 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

     
 

 หากเด็กเดนิทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา  

 ในกรณทีี่เดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มวีีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดา
หรือมารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วซ่ีา Schengen ที่ยงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินที่สามารถยนืยนั
ไดว้า่ไปพร้อมกนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได ้

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรือ
อ าเภอ* 
 กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ

ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว 
 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา  พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่

สถานทูตดว้ย ทั้งสองท่าน  
 ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที่ตอ้งน าติดตวัมาในวนัที่ตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 
 เวลาการอนุมติัผลวซ่ีาจะอยู ่15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุของทาง

สถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ที่ก  าหนด         
 ระหวา่งพจิารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

5. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา  
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 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 
 การพจิารณาผล VISA ขึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริง
ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 
 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วีซ่า (ประเทศเดนมาร์กเพ่ือขอประเทศไอซ์แลนด์)  

(โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทกุข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

1.) ข้อมูลเกีย่วกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  
       ช่ือและนามสกลุ   
___________________________________________________________________________________________________
________ 
       ช่ือและนามสกลุเก่า(ถา้มี)  
________________________________________________________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกลุ (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  
_______________________________________________________________________________ 
       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. 
___________________________________________________________________________________________________
___ 
       สถานที่เกิด (จงัหวดั) 
___________________________________________________________________________________________________
____ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 
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ที่อยูปั่จจุบนั(ที่สามารถติดต่อได)้   
_______________________________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  ____________________________________    E-mail :   
__________________________________________________________ 
สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน         หยา่           หมา้ย 
วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  
___________________________________________________________ 
ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   
______________________________________________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   
_______________________________________________________________________________________ 
       สถานที่เกิด (จงัหวดั)  
___________________________________________________________________________________________________
____ 
 
2.1 ช่ือ-นามสกลุบุตร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 
       บุตรคนที่ 1 ช่ือ     นามสกุล      
                    วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ       
            บุตรคนที่ 2 ช่ือ     นามสกุล      
                    วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ       
       บุตรคนที่ 3 ช่ือ     นามสกุล      
                    วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

 
2.2 ช่ือ-นามสกลุสมาชิกในครอบครัว พี่, นอ้ง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 
      พี่, นอ้ง ที่ 1 ช่ือ     นามสกุล      
                   วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ       
            พี่, นอ้ง ที่ 2 ช่ือ     นามสกุล      
                   วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ       
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                   พี่, นอ้ง ที่ 3 ช่ือ     นามสกุล      
                   วนั/เดือน/ปีเกิด     เพศ       
 
 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ 
ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัที่ท  างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
____________________________________________________________________________________________

_________________________________ 
3.2) ที่อยูข่องบริษทัที่ท  างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
____________________________________________________________________________________________

_________________________________ 
3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต  าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
____________________________________________________________________________________________

_________________________________ 
3.4) เบอร์โทรศพัทท์ี่ท  างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที่ท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 

_________________________________ 
 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 
4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัที่ออกวซ่ีา และวนัที่หมดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบที่หนา้เชงเกน้ที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ________________________  วนัที่ออกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายวุซ่ีา  
_________________________ 
ประเทศ ________________________  วนัที่ออกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายวุซ่ีา  
_________________________ 
ประเทศ ________________________  วนัที่ออกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายวุซ่ีา  
_________________________ 
ประเทศ ________________________  วนัที่ออกวซ่ีา  ________________________วนัหมดอายวุซ่ีา  
_________________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 
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                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด   
                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ __________________________________ วนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
_____________________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 
              ออกค่าใชจ่้ายเอง                        
 
              มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้    ระบุช่ือ    ความสมัพนัธ ์    
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