
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*** เทีย่วรอบเกาะไอซ์แลนด์ ไม่ย้อนเส้นทาง พเิศษ...ทานอาหารคํ่าพร้อมชมววิบนอาคารพาร์ลาน *** 
*** น่ังรถ SUPER JEEP พร้อมเดินเข้าชมถํา้นํา้แข็งคัทล่า KATLA ICE CAVE *** 

เรคยาวคิ – บลูลากูน – วงแหวนทองคํา – นํา้ตกสโกก้า – วคิ – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล 
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดํา – สกาฟตาเฟล – ขับสโนโมบิลชมทุ่งนํา้แข็งไมร์ดาลสโจคูล 

อคูเรริ – ฮูซาวคิ – ทะเลสาบเมวทั – เซลล์ฟอสส์ – ชมปลาวาฬ – เรคยาวคิ – ชมเมือง 
*** เคร่ืองบิน ฟินน์แอร์ (Airbus A350-900 V1) บินตรงสู่เฮงซิงก ิต่อเคร่ืองสู่ไอซ์แลนด์  *** 

ออกเดนิทางวนัที ่
07-16 เม.ย.//11-20 เม.ย.//30 เม.ย.-09 พ.ค.//29 พ.ค.-07 ม.ิย.//03-12 ก.ค.// 

07-16 ส.ค.//18-27 ก.ย.//09-18 ต.ค. 2563 
( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

 



 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.35 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4เคาท์เตอร์ S 

สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
23.35น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY144 

วนัที่2      เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิ – วงกลมทองคาํ – นํา้ตกกลัล์ฟอสส์ 
 ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – นํา้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – วคิ 

06.05 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ัน ต่อเคร่ืองสู่นคร
เรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวคิ Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY991  
08.35น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวกิ เมืองเรคยาวิค Reykjavikเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ นําท่านออกเดินทาง

สู่เส้นทางวงกลมทองคํา Golden Circle เส้นทางสนสวยท่ีขาด
ไม่ได้ในการท่องเท่ียวไอซ์แลนด์ บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้ งของบ่อนํ้ าพุ
ร้อนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ ผ่านชมบริเวณทะเลสาบ 
Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์
นาํท่านชมบ่อนํ้ าพุร้อน Geysir ท่ีมีความสูงของนํ้ าพุถึง 200 ฟุตจาก
พื้นดิน ท่ีพวยพุ่งสู่ทอ้งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นคาํศพัท์ท่ีใช้
เรียกนํ้ าพุร้อนแบบน้ีทั่วโลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ 
จากนั้นนาํท่านชมนํ้ าตกกลัล์ฟอสส์ (Gull Foss) หรือนํ้ าตกทองคาํ 
(Golden Falls) ซ่ึงนํ้ าตก ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไอซ์แลนด ์สายนํ้ าท่ีใสสะอาดท่ีเกิดจากการละลายของธาร
นํ้าแขง็บนยอดเขาใหลลงมา  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park  องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณท่ี
เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานท่ีแสดงความคิดเห็นและคดัเลือกผูน้าํของ
ชาวไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นท่ี ท่ีได้การยอมรับว่ามี
ธรรมชาติท่ีสวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง จากนั้ นนําท่านชมรอย
แตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจาก
แผน่ดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีก
ถึงปีละ 1 เซนติเมตรชมเคริด (Kerid) ปากปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ 
ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้นจะมีนํ้าขงัตวัอยูใ่ตดิ้น เป็นลกัษณะท่ีหาชมไดย้าก
มาก จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชม นํ้ าตก เซลยาลนัส์ฟอส 
(Seljalands Foss) ซ่ึงเกิดจากการละลายของธารนํ้ าแข็งบนยอดเขา และ
เป็นนํ้ าตกท่ีสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงของประเทศไอซ์แลนด์ นาํท่านชม



 

นํ้าตกอยา่งใกลชิ้ด และท่านสามารถเดินลอดนํ้ าตกแห่งน้ีได ้ผา่นชมวิวภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) 
ภูเขาไฟอนัโด่งดงัของไอซ์แลนด์ ภายหลงัจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ี
สาํคญัท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอด
ทั้งปีอีกดว้ยระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนังดงามยิ่ง แวะเก็บภาพเคร่ืองบิน Douglas R4D-8 
ของทหารอเมริกนั ท่ีเกิดอุบติัเหตุลงฉุกเฉินบนธารนํ้ าแข็ง ในวนัท่ี 21 พ.ย.1973 แต่ไม่ใครได้รับบาดเจ็บใน
เหตุการณ์คร้ังนั้น 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3    วคิ – นํา้ตกสโกก้า – ขบัรถสโนโมบิล ทุ่งนํา้แขง็ไมดาลโจคูล - ถํา้นํา้แขง็คทัล่า – วคิ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 นาํท่านเดินทางสู่บริเวณธารนํ้ าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ซ่ึงมีความหนาของนํ้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของนํ้ าแข็งถึง 1 
กิโลเมตร มีความกวา้งเป็นอนัดับ 4 ท่ีมีพื้นท่ีกว่า 596 
ตารางกิโลเมตร เม่ือโดนแสงกระทบจะเกิดเป็นสีฟ้าอม
เขียวใสสวยงามเหมือนมรกต นาํท่านต่ืนเตน้เร้าใจกับ
การนัง่รถโฟร์วลิ (ขบัเคล่ือนส่ีลอ้) ไต่ข้ึนเขาท่ีมีความสูง
ชัน และมีความสูงกว่าระดับนํ้ าทะเลถึง 1,000 เมตร 
จากนั้นมีเวลาให้ท่านไดส้ัมผสักบัการขบัรถสโนวโ์มบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารนํ้ าแข็งขนาดใหญ่บนกลา
เซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลาเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** 
ใช้เวลาขบัสโนโมบิล ประมาณหน่ึงชัว่โมง ขบัคนัล่ะสองท่าน หากตอ้งการขบัคนเดียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านล่ะ 
8,000 บาท มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทา้ลุยหิมะเตรียมไวบ้ริการทุกท่าน *** 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ถํ้านํ้าแข็งคัทลา (Katla Ice Caves) ซ่ึงตั้งอยูใ่ตธ้ารนํ้ าแข็งไมดาลโจคูล นาํท่าน

เปล่ียนการเดินทางเป็นรถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4WD Super Jeep) 
ชมววิทิวทศัน์ท่ีแปกตาระหวา่งทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์
ทอ้งถ่ินจะเตรียมรองเทา้ตะขอ้และหมวกกนัน็อค ให้กบัทุก
ท่าน เพื่อการเดินท่องเท่ียวอย่างปลอดภยั นาํท่านเดินจากจุด
จอดรถประมาณ 15 นาที จนถึงบริเวณปากถํ้า ถํ้านํ้ าแข็งคทัลา 
ตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟคทัล่า ท่ีดบัลงแลว้ นาํท่านเขา้ชมภายใน
ถํ้านํ้ าแข็งท่ีมีสีฟ้าสวยงาม นาํทางโดยไกด์ทอ้งถ่ินผูช้าํนาญ
เส้นทางเก็บภาพความงดงามอยา่งจุใจ 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่4  วกิ – ล่องเรือลากนูโจคูซาลอน(เจมส์บอน) ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดร์ี 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 ออกเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafel) ผ่ามชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของประเทศ

ไอซ์แลนด ์ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ีแข็งตวั แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมา
ก่อน ชมนํ้ าตกระหวา่งเส้นทาง ท่ีเกิดจากการละลายของธารนํ้ าแข็ง
บนยอดเขา เป็นเส้นทางท่ีสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
ไอซ์แลนด์ นําท่านชมความงามของนํ้ าตก Skogafoss ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ี
สวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึง
ไหลมาจากแม่นํ้ าสโกกา้ นาํท่านชม เรยนิ์สดรันกา้ร์ (Reynisdrangar) 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตวั
ข้ึนกลางแม่นํ้ าตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดาํ ท่ีเต็มไปด้วยหินสีดาํ
และเมด็ทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต ์(เกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีแข็งตวั
อยา่งรวกเร็วเม่ือเจอนํ้ ากบัทะเลท่ีเยน็) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนใน
โบสถ ์และในบริเวณน้ียงัเต็มไปดว้ยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง นกแกว้ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ารัก นําท่านเดินทางสู่ลากูนโจคูซาลอน จุดไฮไลท์ 
สําคัญของประเทศไอซ์แลนด์ 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านลงเรือสะเทิน้นํ้าสะเทิน้บก ล่องชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย์ ลากูนแห่งน้ี จะเต็มไปดว้ยกอ้นนํ้ าแข็งหรือ

ไอซ์เบิร์ก (iceberg) ขนาดต่างๆ มากมายลอยอยูใ่นทะเลสาบ จะมี
ไกด์ทอ้งถ่ินนาํบรรยายให้ความรู้แก่ทุกท่าน ชมความสวยงามของ
กอ้นนํ้ าแข็งสีฟ้าท่ีลอย อยู่รอบๆ ลาํเรือ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านข้ึน
ฝ่ังมีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็ท่ี  จากนั้นนาํท่าน
เก็บภาพความสวยงามของกอ้นนํ้า แขง็บริเวณชายหาดไดมอนด์ บีช 
(Diamond Beach) ท่ีมีกอ้นนํ้ าแข็งอยู่บริเวณ ชายหาดประดุจกอ้น
เพชรเรียงรายอยูม่ากมาย จากนั้นนาํท่านนัง่รถโคช้ชมความงามของ
ชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านชมเมือง Breiddalsvik ซ่ึงเป็น
เมืองชายทะเลทางฝ่ังตะวนัออกของประเทศไอซ์แลนด ์โดยระหวา่ง
ทางเต็มไปดว้ยธรรมชาติอนังดงามไม่ว่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟ 
นํ้ าตกใหญ่น้อยนบัร้อยสาย และสัตว ์ ต่าง ๆ ท่ีอยู่ตามธรรมชาติสองขา้งทาง เช่น กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า , 
นกเป็ดนํ้ า ฯลฯ และสัตว์เล้ียงอีกหลายชนิดมากมาย เดินทางถึงเมือง Egilsstadir เมืองซ่ึงตั้ งอยู่ริมฝ่ังของ 
ทะเลสาบโลกริูน (Logurinn) ซ่ีงเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือ
ท่ีถึง 53 ตารางกิโลเมตร ท่านจะไดช้มเมืองเล็ก ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซ์แลนดอ์ยา่งแทจ้ริง 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:   Fosshotel Eastfjords / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่5        เอไกล์สตาดร์ี – ดมิมูโบร์กร์ี – ทะเลสาบเมวทั 
 นํา้ตกโกด้าฟอสส์ – บ่อโคลนเดอืด – อคูเรริ  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวทั Myvatn Lake ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อนํ้ าพุร้อนซ่ึงมีผลพวงมาจากลาวา

ภูเขาไฟ และพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวทิยา และไดรั้บการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษข์องไอซ์แลนด ์
ในปี ค.ศ. 1974 เขตทะเลสาบ Myvatn เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมแห่งหน่ึงของประเทศ เขต
ทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุกชุมของเป็ดนํ้ าท่ีสวยงามนานาพนัธ์ุ และถือเป็นเขตท่ีมีพนัธ์ุเป็ดนํ้ ามากท่ีสุดใน
ยโุรป นาํท่านชมดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือท่ีแปลวา่ ปราสาทดาํ พื้นท่ีซ่ึงเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาไฟ
คร้ังใหญ่ในอดีตกาล ราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุมพื้นท่ีเ ม่ือโดนอากาศและนํ้ า ท่ีเยน็จดั จึงทาํให้
พื้นท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเช่ือว่า ดินแดนแห่งน้ี
เป็นสถานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพ้ิภพ ซ่ึงเม่ือซาตานถูกขบัไล่จากสวรรคล์งสู่ ดินแดนใต้
พภิพและผา่น ดิมมูโบร์กีร์ทาํ ใหพื้นท่ีแห่งน้ีเกิดภยัธรรมชาติข้ึน  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านชม บ่อโคลนเดือดนามาฟแจล (Namafjall) (แอ่งตะกอนท่ีอ่ิมตวัไปดว้ยนํ้ า) ซ่ึงมีไอนํ้ าร้อนจดัอยู่เบ้ือง

ล่าง เม่ือไอนํ้ านั้ นเคล่ือนท่ีจะทําให้โคลนท่ีอยู่ด้านบนพุ่ง
กระจายข้ึนมาคลา้ยการระเบิดยอ้ยๆ ในบริเวณภูเขาไฟปกติ
บ่อโคลนเดือดมกัมีกาํมะถนัอยูม่าก อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ ภาพ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงของ นาํท่านแวะเก็บ
ภาพบริเวณทะเลสาบโกดา้ (Godafoss) ทะเลสาบโคง้เส้ียว
พระจนัทร์ ประดุจจาํลองนํ้ าตกไนแองการ่า มาตั้งไวท่ี้น่ีเลย
ทีเดียว เก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มท่ี จากนั้นนาํท่านออก
เดินทางสู่เมืองอคูเรริ 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Icelandair Hotel Akureyri / ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       อคูเรริ – ฮูซาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ - พพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน – สตกิกชิฮอลเมอร์ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 นําท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Husavik Whale Watching) ซ่ึงท่าน

จะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตวท์างทอ้งทะเล 
ซ่ึงท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึง
ปลาวาฬนานาพนัธ์ุ ไม่ว่าจะเป็นพนัธ์ุ Killer Whale (Orca) , 
Minke Whale Humpback   Whale  นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาส
ไดพ้บกบัความน่ารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซ่ึงจะมาว่ายนํ้ า
หยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและ
ความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น  



 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน Glaumbaer  Folk Museum ซ่ึงเป็นพิธิภณัฑ์ท่ีจดัแสดงงานศิลปะ

หัตกรรมพื้นบ้านของชาวไอซ์แลนด์ รวมถึงเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย จากน้ันนําท่าน
เดินทางสู่เมือง สติกกิชฮอลเมอร์ (Stykkishólmur) เมืองท่ีมี
ความโดดเด่นทางดา้นประวติัศาสตร์และธรรมชาติท่ีสามารถ
ดึงดูดเพลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบ
สงบ ลดัเลาะไปตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆในเขตเมือง
กรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล  ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขา
ท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัไต่เขา ใกล้ๆ ภูเขายงัมีนํ้ าตกขนาดเล็กๆท่ีสวยงามมากแห่ง
หน่ึงอีก 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Foss Hotel Stykkisholmur ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7 สตกิกชิฮอลเมอร์ – ภูเขาคร์ีกจูเฟล – นํา้ตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวคิ  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 นําท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หน่ึง

ในสถานท่ีถ่ายภาพทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด ์
ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว ํ่า มีนํ้ าตกและธารนํ้ ารายรอบ เป็น
ภาพสัญลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็วา่ได ้ภูเขาลูกน้ีมีความ
สูงประมาณ 463 เมตร ไม่วา่จะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความ
งดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวท่ีจะมองเห็นภูเขา 
Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านชมความสวยงามของ นํ้าตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซ่ึงเป็นนํ้ าตกสาขาหน่ึงของนํ้ าตก

ใหญ่ท่ีก่อกําเนิดจากแหล่งลําธารและแม่นํ้ าสายต่างๆเป็น
ระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาท่ีเกิดจากภูเขาไฟท่ีอยู่
ภายใต้ธารนํ้ าแข็ง แลงโจกุล Langjökull จากน้ันนําท่าน
เดินทางลอดอุโมงกลับสู่เมือง เรคยาวิค นาํท่านชมนครเรคยา
วคิ เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ท่ีมีความสวยงามไม่แพ้
เมืองหลวงอ่ืนๆในแถบสแกนดิเนเวีย ท่านจะได ้ สัมผสักบั
ธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ จากนั้นอิสระเลือกซ้ือหาสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารไทย 

พกัที่:  Radisson Blu Saga Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่8      เรคยาวคิ – ชมเมือง – แช่นํา้แร่บลูลากนู  - ชมววิบนอาคารพาร์ลานพร้อมดนิเนอร์  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จากน้ันนําท่านชม กรุงเรคยาวคิ Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมือง

หลวงท่ีอยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก นําท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝ่ัง
ทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมือง
หลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ี
ตั้งอยู่ใกล้กบัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกล
จากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนกั ทาํเลท่ีตั้งอยูท่างดา้น
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึง Ingolfur Arnarson 
ชาวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรค
ยาวิกในปี ค.ศ. 870 เม่ือเรคยาวิกกลายเป็นเมืองท่ีเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมง จึงไดมี้การ
ก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง  ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากร
ประมาณ 120,000 คน นําท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์ค
ยา โบสถ์ประจําเมืองท่ีใช้จัดงานพิธีทางศาสนาท่ี
สาํคญัของประเทศซ่ึงมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่
เหมือนท่ีใดในโลก จากน้ันนําท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยัและนําท่านเก็บภาพอาคารHofdi ท่ีใช้
ประชุมผูน้าํระหวา่งประธานาธิบดีเรแกน กบัประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมยัสงครามเยน็ 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ บ่อนํา้ร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อนํ้าร้อนซ่ึงเตม็ไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา 

(Sillica),พืชทะเล (Blue green algae),โคลนซิลิกา 
(Sillica Mud),ฟลูออรีน (Fluoringe),โซเดียม Sodium,
โ ป ตัส เ ซี ย ม Potassium,แ ค ล เ ซ่ี ย ม Calcium,ซั ล เ ฟ ต 
Salphate, คลอรีน (Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ 
Carbon Dioxide เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในบ่อนํ้ า
ร้อนบูล ลากูน ยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย 
และรักษาโรคท่ี เ ก่ียวกับผิวหนังได้ และย ังช่วยให้
ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผสักบัความสบายตวัจากการลงแช่และอาบนํ้ าในบ่อนํ้ าร้อนบูลลา
กูน*** กรุณาเตรียมชุดว่ายนํ้าติดตัวไปด้วย ***จากน้ันนําท่านขึ้นลิฟต์สู่ช้ันบนสุดของตึกพาร์ลาน เป็นตึก
สไตลโ์มเดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยูด่า้นบนใหท้่านชมวทิิวทศัน์ของกรุงเรคยาวคิอยา่งเตม็ท่ีแบบ 360 องศา 

คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร ของตึกพาร์ลาน พร้อมชมววิทีส่วยงาม 

พกัที่:  Park Inn By Radisson Keflavik Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 



 

วนัที่9    เคฟราวคิ – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนําท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International 
Airport) กรุงเรคยาวกิ 

10.25 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยเทีย่วบิน AY992 
15.55 เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงก ิ(เวลาทีไ่อซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงก ิ3 ช่ัวโมง) 
16.50 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY141 

วนัที่10        กรุงเทพฯ 

06.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

07-16 เม.ย. 2563 125,900 125,900 121,900 19,900 

11-20 เม.ย. 2563 129,900 129,900 125,900 19,900 

30 เม.ย.-09 พ.ค. 2563 129,900 129,900 124,900 19,900 

29 พ.ค.-07 มิ.ย. 2563 139,900 139,900 135,900 28,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 142,900 142,900 137,900 28,900 

ก.ย.-ต.ค. 2563 135,900 135,900 130,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวคิ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน12 ช.ม. / วนั   
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม

ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ และบริกรตลอดการเดนิทาง  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั  
 นํา้ดืม่วนัล่ะ 1 ขวดตลอดการเดนิทาง 

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

***สายการบินฟินน์แอร์ จาํกดักระเป๋าทีใ่ช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ช้ินเท่านั้น นํา้หนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม  
และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน นํา้หนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนตเิมตร) 
 เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่น
วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทาง
ท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศ
เพือ่ทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการ

บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจําทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 



 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั
หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อม
และมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วี
ซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
และจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


