
 

  

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงิน ไทยบาท สา่หรับคณะเดินทางขั้นต ่า 30 ทา่น 

การันตีออกเดินทาง 20 ท่าน  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน พักห้องคู่ พักเดี ยวจ่ายเพิ ม 

11 – 18 พฤศจิกายน 2562 

9 -16 มีนาคม 2563 

16-23 มีนาคม 2563 

95,900 15,000 

ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

ราคาไมร่วม  : ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการยื นสถานทูตไอซ์แลนด์ 3,500 บาท ต่อท่าน 

                    : ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ น และหัวหน้าทัวร์คนไทย เพื อเป็นสินน้่าใจตามธรรมเนียม        

ขั้นต ่า 1500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 



 

วันที หนึ ง กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงก ิ 

20.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูหมายเลข 

4 เคาน์เตอร์ G  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง 

และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินของ สายการบินฟินแอร์ (AY) 

23.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายสายการบินฟินแอร์ เที ยวบินที  AY144 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึง

สนามบินเรคยาวิก ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ น  าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 1 

ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

 

วันที สอง กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเรคยาวิก – น้่าตกฮรวนฟอสซาร์ - บ่อน้่าพุร้อนDeildartunguhver – 

  เขาคีร์กจูเฟล – เมืองสติกกิชฮอลเมอร์ 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี ยนเครื อง  

07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเรคยาวิก เคฟลาวิก กรุงเรคยาวิก ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์                              

โดย สายการบินฟินแอร์ เที ยวบินที  AY991(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

09.30 น. ถึง กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับ

สัมภาระ และการตรวจของศุลกากร น าคณะขึ นรถโค้ชที่รอรับ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทย     

7 ชั่วโมง ขอแนะน าให้ทุกท่านปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจเวลานัดหมายที่ตรงกัน  ) 

จากนั นน าท่านสู่ เมืองฟอสสาทูน “Fossatun” (ระยะทาง 131 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง )  

รายละเอียดเที ยวบิน 

สายการบิน วันที เดินทาง เส้นทาง เที ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วันแรก สุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ AY144 23:05 05:20+1 

วันที สอง เฮลซิงกิ – เรคยาวิก AY991 07:40 09:30 

วันที เจ็ด เรคยาวิก - เฮลซิงกิ AY992 10:20 15:50 

วันที เจ็ด เฮลซิงกิ – สุวรรณภูมิ AY141 16:50 07:25+1  



 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ น   

บ่าย น าคณะชมและถ่ายรูปกับ น้่าตกฮรวนฟอสซาร์ “Hraunfossar” เป็นน  าตกที่อยู่ใกล้ๆ กับ

หมู่บ้านเรย์คอลท์ (Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ ความ

พิเศษของน  าตกแห่งนี คือเป็นน  าตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมือนน  าตกแห่งอื่นๆ แต่เป็น

น  าตกที่ประกอบด้วยสายน  าเล็กๆ ซ่ึงเกิดจากแหล่งน  าผิวดิน รวมกับน  าที่ละลายจากธารน  าแข็ง     

ไหลผ่านชั นหินต่างๆ ของทุ่งหินลาวาที่ชื่อ Hallmundarhraun ลงไปสู่แม่น  าควิทอา (Hví tá ) ตาม

สายธารของแม่น  า น  าตก Hraunfossar จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Lava waterfalls 

หรือน  าตกลาวา โดยน  าที่มีปริมาณมากของน  าตกแห่งนี ส่วนหนึ่งเป็นน  าที่ละลายมาจากธารน  าแข็ง 

Langjokull ซ่ึงเป็นต้นน  าด้วย  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  จากนั นน าท่านชม บ่อน่้าพุร้อน “Deildartunguhver” ซ่ึงอยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร 

ป็นบ่อน  าพุร้อนใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นบ่อน  าพุร้อนที่ไหลเร็วที่สุดในยุโรป อุณหภูมิน  าสูงสุด 97 

องศาเซลเซียส นอกจากนี  ปริมาณน  าที่ไหลออกมาจากใต้ดินยังมีมากถึง 180 ลิตรต่อวินาที รัฐบาล

ประเทศไอซ์แลนด์ได้ต่อท่อล าเลียงน  าร้อนความยาว 34 กิโลเมตรไปยังเมืองท่า Borgarnes           

และท่อยาว  64 กิ โล เมตรไปยั ง  เ มือง  Akranes นอกจากนี  บริ เ วณใกล้กับบ่ อน  าพุ ร้ อน 

Deildartunguhver แห่งนี ยังมีเฟิร์นที่เรียกว่า "เฟิร์นกวาง" (Deer fern) หรือ "เฟิร์นแข็ง" (Hard fern) 

ขึ นอยู่ ซ่ึงเฟิร์นชนิดนี ไม่พบในที่อื่นๆ ของไอซ์แลนด์ และในช่วงฤดูร้อนที่ Deildartunguhver จะมี

ชาวบ้านมาตั งร้านขายผัก ผลไม้ด้วย เนื่องจากแถวๆ นี มีเรือนเพาะช าซ่ึงใช้ความร้อนจากบ่อน  าพุ

เพื่อให้ความอบอุ่นกับต้นไม้ 



 

 

    

  จากนั นน าท่านเดินทางสู่ คีร์กจูเฟล “Kirkjufell” หรือ “ภูเขาโบสถ์”  (ระยะทาง 142 กิโลเมตร 

ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)  เป็นภูเขาที่คล้ายกับโบสถ์ หรือหมวกของแม่มด เป็นหนึ่งใน

สถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของไอซ์แลนด์ จนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพสัญลักษณ์ของประเทศ

ไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ตัวภูเขามีลักษณะเป็นรูปกรวยคว่ าชั นๆ ต่างสีกัน เชื่อกันว่าฟอสซิลชั นล่างสุดเกิด

ตั งแต่ยุคน  าแข็งนับล้านปี ส่วนชั นบนซ่ึงเป็นหินลาวาเกิดในช่วงที่ยุคน  าแข็งเริ่มอุ่นขึ น มีน  าตกและธาร

น  ารายรอบ ภูเขาลูกนี มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงาม

ตลอดทั งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว  ให้ท่านชื่น

ชมกับบรรยากาศและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

 

  ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองสติกกิชฮอลเมอร์ “Stykkisholmour” เมืองที่มีผู้คน

อาศัยอยู่ตั งแต้ช่วงต้นของศตวรรษที่ 16 และถือเป็นหนึ่งในเมืองท่าหลัก รายได้ของประชากรส่วน

ใหญ่มาจากอุตสหกรรมประมง และการท่องเที่ยว และในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ที่นี่จะมีการจัด

เทศกาลเฉลิมฉลอง คลามสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ ระหว่างประเทศไอซ์แลนด์ และเดนมาร์คอีกด้วย 



 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที พัก FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

  *** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่

ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ***     

 

วันที สาม สติกกิชฮอลเมอร์ – วงกลมทองค่า – อุทยานแหง่ชาติธิงเลลีร์ – ทะเลสาบ Pingvallavatn – 

เขตน้่าพุร้อนธรรมชาตไิกเซอร์ – น้่าตกกุลล์ฟอสส ์–– ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – ดีร์โฮเลย์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08:00  น าท่านออกเดินทางสู่เส้นทาง “วงกลมทองค่า” “Golden Circle” ที่เม่ือผู้มาเยือนไอซ์แลนด์

ต้องไม่พลาด น าท่านเข้าชมเขต “อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์” Thingvellir National Park 

(ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) องค์การยูเนสโกได้ขึ นทะเบียนให้เป็น

มรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004  ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภาหรือสถานที่แสดงความ

คิดเห็นและคัดเลือกผู้น าของชาวไอซ์แลนด์มาตั งแต่ปี ค.ศ.930 อีกทั งยังเป็นพื นที่ ที่ได้รับการยอมรับ

ว่ามีธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  จากนั นน าท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มี

ความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปี รอยแตกนี ก็จะ

ขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร  ชม ทะเลสาบ “Pingvallavatn” ทะเลสาบธรรมชาติที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด ์ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ น 



 

 จากนั นชม น้่าพุร้อนธรรมชาติ “Geysir Geothermal Area” หรือ ไกเซอร์ ซ่ึงเป็นที่มา

ของค าว่า Geyser ที่ใช้กันทั่วโลก แม้ปัจจุบันจะไม่ได้พ่นน  าขึ นฟ้าเกือบจะเป็นการถาวรแล้ว แหล่ง

น  าพุร้อนแห่งนี ก็ยังมีน  าที่ร้อนมากเกินกว่าที่จะลงไปสัมผัสได้ พื นที่แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ

รอบๆ นี ม ีแอ่งน  าพุร้อนอันเล็กๆ อยู่มากมาย รวมทั ง สโทรคูร์ (Strokkur) อันโด่งดังที่พ่นน  าพุร้อนพวย

พุ่งขึ นสูงกว่า     180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาทีด้วย และยังมีสระน  าไอน  าหรือน  าพุร้อนที่เย้ายวนใจให้ลง

ไปอีกหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีอากาศหนาวเหน็บในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากที่นี่เป็นหนึ่งใน

สถานที่ซึ่งมีคนไปเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ ฮอตสปริงพวกนี จึงถูกล้อมรั วกั นไว้และ

มีป้ายเตือนบอกให้ทราบว่าน  าในนี มีอุณหภูมิสูงถึง 100°C พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลกและถูก

ขับเคลื่อนออกมาเป็นน  า พุร้อนนี ช่วยให้อากาสอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็น

พลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ  ชม น้่าตกกุลล์ฟอสส์ “Gullfoss Waterfall” น  าตกนี ห่างจาก

ไกเซอร์ ไม่เกิน 10 นาที น  าที่นี่ตกลงไปยังหุบเขาโบราณทั ง 2 ด้าน มีความสูง 32 เมตร (105 ฟุต) 

และมีความแรงสูงสุดในช่วงหน้าร้อน อยู่ที่ประมาณ 140 ลูกบาศก์เมตร ( 4944 ลูกบาศก์ฟุต) ต่อ

วินาที ในภาษาไอซ์แลนด์ Gullfoss หมายถึงน  าตกทองค า ซ่ึงถือได้ว่าเป็นน  าตกที่มีชื่อเสียงและ

งดงามมากที่สุดในไอซ์แลนด์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ และได้รับการรับรองให้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก ที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่

เกิดจากการละลายของธารน  าแข็งมีความสวยงามอลังการเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ชม เคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซ่ึงดับแล้ว ในบริเวณนั นจะมีน  าขังตัวอยู่

ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก  

จากนั นน าท่านเดินทางต่อไปยัง ดีร์โฮเลย์ เพื่อเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที พัก DYRHOLAEY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  ***ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่  และมีโอกาศทีจะเห็นแสงเหนือได้จากที่พัก

เนื่องจากบริเวณที่พักมีมลภาวะทางแสงรบกวนน้อย ทั งนี่การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่

สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ***    

 

วันที สี  ดีร์โฮเลย์ – ถ้่าน้่าแข็ง คริสตัล – โจกุลซาลอนกราเซียลากูน – ไดมอนด์บีช – อุทยาน

แห่งชาติสกาฟตาเฟล – ดีร์โฮเลย์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07:30  น าท่านชม ถ้่าน้่าแข็ง คริสตัล “Crystal Ice Cave” ที วัจนาโจกุล “Vatnajokull” (ระยะทาง 

204 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ถ  าน  าแข็งที่สวยงามตระการตาและมีชื่อที่สุด ในเมืองสตัฟทาเฟล “Skaftafell” เป็นถ  าที่ เกิดใน

ทะเลสาบ  แช่แข็ง ซ่ึงตัวทะเลสาบเกิดจากธารน  าแข็งสวีนาเฟลล์โจกุล “Sví nafellsjö kull 

Glacier” โดยถ  าแห่งนี มีปากถ  าที่เป็นปล่องน  าแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่

ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ  าน  าแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ในช่วงฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศที่ ไอซ์แลนด์ จะอยู่ที่อุณหภูมิติดลบประมาณ ( -25 ) ถึง 

( -30 ) องศาเซลเซียส ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สร้างความฮือฮาให้กับคนที่ไม่

กลัวความหนาวได้เป็นอย่างมาก นับว่าเป็นถ  าน  าแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่งหนึ่งในประเทศ

ไอซ์แลนด ์การเข้าชมทุกท่านจะต้องปฎิบัติตามกฎความปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยที่

ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ ซ่ึงมีหมวกกันน็อกและรองเท้าตะปูที่สวมรอบเท้าเพื่อให้คุณสามารถเดินบน

น  าแข็งได้อย่างม่ันคง  เม่ือทุกท่านพร้อม เราจะมุ่งหน้าเข้าไปในถ  าน  าแข็งที่ประกอบด้วยหิมะสีขาว

เป็นประกาย น  าแข็งสีน  าเงินเข้ม และลวดลายหยักเป็นวงของขี เถ้าซ่ึงท าให้ถ  าน  าแข็งแห่งนี มีความ

สวยงามแปลกประหลาดไม่เหมือนกับสถานที่ใดในโลก ด้วยความใสดังแก้วคริสตัลของน  าแข็ง และ

การตกกระทบของฟ้าสีคราม ท าให้เกิดถ  าน  าแข็งสีสันสวยงามราวกับอัญมณี ที่เม่ือได้เห็นแล้วจะต้อง

ตกตะลึง ให้ท่านมีเวลาในการถ่ายภาพ  หรือจะเดินชื่นชมความงามของถ  าตามอัทธยาศัย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ น 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโจกุลซาลอน Jö kulsá rló n ชม โจกุลซาลอน กราเซีย ลากูน 

“Jö kulsá rló n Glacier Lagoon” ท่านจะได้พบกับทะเลสาบธารน  าแข็งที่เต็มไปด้วยภูเขา

น  าแข็ง ทะเลสาบธารน  าแข็งแห่งนี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ เนื่อง

ด้วยความสวยงามที่น่าตื่นตา ทะเลสาบแห่งนี เกิดขึ นโดยธรรมชาติจากการละลายของน  าในธาร

น  าแข็งและการเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ก้อนน  าแข็งก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งพังทลายลงมาจากธาร

น  าแข็งและไหลลงมาเรื่อย ๆ เนื่องจากโจกุลซาลอนได้เพิ่มขนาดขึ น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน แต่ส่ิงที่ท าให้ทะเลสาบและธารน  าแข็งที่อยู่ใกล้เคียงเกิดความน่าสนใจ

มากขึ น คือเม่ือภูเขาน  าแข็งได้แตกออกและไหลลงไปในธารน  าแข็งและตกลงไปยังทะเลสาบ ละลาย

อย่างช้าๆ และถูกพัดออกไปในทะเล ก้อนน  าแข็งเหล่านี จะถูกซัดโดยคลื่นของมหาสมุทรแอตแลนติก

เหนื อ  ก่ อนที่ จ ะถู ก ซั ดขึ น ไ ปบนช ายหาดทร ายด า ที่ ชื่ อ ว่ า  เ ป รี ย ด า ร์ แ ม ร์ คู ร์ ซ านดู ร์  

(Breið amerkursandur) ซ่ึงอยู่ใกล้เคียงกับลากูนแห่งนี  จนเป็นเหมือนเป็นประติมากรรมน  าแข็ง

ขนาดเล็กที่เปล่งประกายภายใต้แสงอาทิตย์ มองดูเหมือนเพชรที่ส่องประกาย นี่เป็นเหตุผลที่ ถูกเรียก

อีกชื่อว่า ไดมอนด์บีช “Diamond Beach” มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านออกเดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล “Skaftafel” ผ่ามชมทัศนียภาพที่

สวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปด้วย

ความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั นหินลาวาที่

แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน     

ชมน  าตกระหว่างเส้นทาง ที่เกิดจากการละลาย

ของธารน  าแข็งบนยอดเขา เป็นเส้นทางที่

สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ 

จากนั นน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที พัก DYRHOLAEY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  ***ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่  และมีโอกาศทีจะเห็นแสงเหนือได้จากที่พัก

เนื่องจากบริเวณที่พักมีมลภาวะทางแสงรบกวนน้อย ทั งนี่การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่

สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ***     

 

วันที ห้า หาดทรายด่า – แหลมดีร์โฮเลย์ – น้่าตกสโกกาฟอสส์ –น้่าตกเซลยาลันฟอสส์ –   บ่อน้่า

ร้อนบลูลากูน – กรุงเรคยาวิค                 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

08.00 น าท่านเดินทางสู่ เรย์นิสฟายาร่า หรือ หาดทรายด่า “Reynisfjara Black Sand Beach”  ที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก  ทรายสี ด าที่ชายหาดแห่งนี 

เป็นตะกอนเม็ดทรายสีด า ที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไป

สะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง บริเวณนี 

เป็นบริเวณที่คลื่นพัดแรง  จะพัดเอาวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าออกไป วัตถุที่มีความหนาแน่น

มากกว่าจะถูกพัดพาออกไปได้ช้าหรือยังคงสะสมรวมตัวกันอยู่ จนกลายเป็นชายหาดที่มีทรายสีด า 

 

น าท่านชม แหลมดีร์โฮเลย์ “Dyrhó laey” เดิมเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์ (Cape Portland) โดย

ชาวอังกฤษ ดีร์โฮเลย์เป็นแหลมที่ยื่นออกมาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ และตั งอยู่ไม่ไกลจาก

ย่านชุมชนวิค (Vik) ซ่ึงเป็นดินแดนที่อยู่บริเวณใต้สุดของประเทศ ดีร์โฮเลย์เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ

มาตั งแต่ปี ค.ศ.1978 แหลมดีร์โฮเลย์เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "เกาะเนินประตู (Door hill island)" ค า

ว่าประตูมาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซ่ึงเกิดจากการ

กัดเซาะของน  าทะเลและลมที่พัดผ่าน ตระหง่านอยู่กับหาดทรายสีด า เม่ือทะเลสงบเรือขนาดใหญ่

สามารถที่จะแล่นผ่านโค้งหินนี ได้ เคยมีแม้กระทั่งนักบินผาดโผนที่บินผ่านโค้งหินนี ด้วยเครื่องบินขนาด

เล็กมาแล้ว  

 

 จากนั นน าท่านชมความงามของ น้่าตกสโกกาฟอสส์ “Skogafoss” ซ่ึงเป็นน  าตกที่สวยงามอีก

แห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่น  าสโกก้า ตัวน  าตกนั นตั งอยู่



 

ห่างจากหมู่บ้านสโคการ์ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร โดยตั งอยู่ทางทิศใต้ของธารน  าแข็งเอยาฟยาตลา

เยอคุตล์ (Eyjafjallajokull glacier) ธารน  าแข็งขนาดเล็กที่ปกคลุมภูเขาไฟสูง 1,666 เมตร ซ่ึงเคย

ปะทุค่อนข้างบ่อย และได้ปะทุขึ นอีกครั งในปี ค.ศ. 2010 ซ่ึงส่งผลให้น่านฟ้าทั่วยุโรปต้องปิดการใช้งาน

ไปชั่วคราวในขณะนั น ปัจจุบันฟูเขาไฟแห่งนี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมา

ถ่ายรูปความสวยงามอยู่ไม่ขาด มุมถ่ายรูปยอดนิยมคือภาพของน  าตกสโกกาฟอสส์ที่มีฉากหลังเป็น

ภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjajallajikull) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ น 

  น าท่านเดินสู่ น้่าตกเซลยาลันฟอสส์ “Seljalandfoss” ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งน  าตกที่มีชื่อเสียงของ

ประเทศไอซ์แลนด์ ชนิดที่ว่าแทบจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์เลย เพราะที่นี่มีความสวยงาม 

สูงประมาณ 60 เมตร เม่ือสายน  าจากด้านบนไหลลงมาปะทะกับผืนน  าด้านล่าง ท าให้เกิดละอองน  า

บางๆ ฟุ้งกระจายไปทั่ว และนอกจากมองดูด้านหน้าของน  าตกแล้ว ยังสามารถเดินลัดเลาะไปทาง

ด้านหลังของม่านน  าตกได้อีกด้วย ซ่ึงเป็นเพียงน  าตกไม่ก่ีแห่งในไอซ์แลนด์ที่สามารถเดินไปด้านหลังได้

สามารถมองเห็นวิวน  าตกได้ 360 องศา  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก (Grindavik) สู่ บ่อน้่าร้อนบลูลากูน             

“Blue Lagoon” หรือ ทะเลสาบน  าแร่สีฟ้า (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทสไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยว 

95% ต่างไม่พลาด กับการมาเยือนสถานที่แห่งนี ซ่ึงเป็นบ่อน  าร้อนซ่ึงเต็มไปด้วยแร่ธาตุ มากมาย อาทิ 

ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเตียม, แคลเซ่ียม, ซัลเฟต,คลอรีน, คาร์บอน

ไดออกไซต์ เป็นต้น นอกจากนั น ภายในบ่อน  าร้อนบูล ลากูน ยังมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย 

และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย  อิสระให้ท่านแช่น  าแร่

ธรรมชาติ สัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน  าในบ่อน  าร้อนบูลลากูน เพื่อการพักผ่อน

ตามอัธยาศัย มีบริการผ้าขนหนูให้ท่านละ 1 ผืน พร้อมเครื องดื มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว *** 

กรุณาเตรียมชุดว่ายน  าและหมวกคลุมผมไปด้วยติดตัวไปด้วย *** ส าหรับการแช่น  าแร่ในบลูลากูน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั นน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเรคยาวิค  

 ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย    

ที พัก GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  *** พิเศษสุด น่าท่าน ออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช น่าท่านไปยังจุดที มีโอกาสเห็นแสงเหนือ

มากที สุด ใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั วโมง การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ 

แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

 

วันที หก เรคยาวิค – โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา – อนุเสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน – เพอร์แลน  –     

ถนน ช็อปป้ิง Laugavegur  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น าท่านเที่ยวชม กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า

เป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก โดยตั งอยู่ไม่ไกลจากเส้น

อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ผู้อพยพชาวนอร์ดิกคนแรกที่มาตั ง

รกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ.870 คือ Ingolfur Arnarson 



 

เมื่อเรคยาวิกมีบทบาทของการเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมงอย่างโดดเด่น ต่อมา

จึงได้รับการก่อตั งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1786 ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000  

น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า “โบสถ์ฮอลล์  กริม

สเคิร์กยา” (Hallgrí mskirkja) โบสถ์

คริสต์นิกายลูเธอรัน (Lutheran) แลนด์มาร์ก

ส าคัญของเมืองเรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถ

มองเห็นโบสถ์แห่งนี ได้จากเกือบทุกที่ในเมือง 

โบสถ์แห่งนี ตั งชื่อตามพระในศาสนาคริสต์ที่ชื่อ

ฮาลล์กริมูร์ (Hallgrí mur Pé tursson) ที่เป็น

ทั งนักกวี และนักประพันธ์ ผลงานที่มีชื่อและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของชาวไอซ์แลนด์ คือ Passion 

Hymns ที่ถูกน าดัดแปลงเป็นบทเพลง บทสวดในวิถีชีวิตทางศาสนาของชาวไอซ์แลนด์ ฮาลล์กริมูร์มี

อายุอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1614 – 1674 เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ สถาปนิกผู้ออกแบบคือ

นายกุดโยน (Guð jó n Samú elsson) ซ่ึงกว่าจะได้สร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวมระยะเวลาการ

ก่อสร้างทั งหมด 38 ปี นับตั งแต่ปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้า

ของโบสถ์ยังมี “อนุเสาวรีย์ของเลฟร์     อีริกสัน” (Leifur Eirí ksson) นักเดินทางคนส าคัญใน

ประวัติศาสตร์โลกที่ยืนตระหง่านสวมหมวก มีผ้าคลุมลักษณะพริ วสะบัด  ถือขวานขนาดใหญ่ และอีก

มือถือหนังสือแนบไว้กับอก เป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัย ที่ตั งอยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์ 

Hallgrí mskirkja นั นเป็นอนุสาวรีย์ที่สหรัฐอเมริกาได้มอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิม

ฉลองครบรอบ 1 พันปี รัฐสภา “Althing” ของไอซ์แลนด์ จากนั นน าท่านผ่านชม ตึกอาคารรัฐสภา 

รูปทรงทันสมัย และน าท่านเก็บภาพ อาคารฮอฟดิ Hofdi ที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอัน

น่าสนใจ บ้านหลังนี เคยใช้เป็นที่รับรอง และจัดเลี ยงผู้น า ระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับ

ประธานาธิบดีกอบอชอฟ สองประเทศมหาอ านาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น จากนั นผ่านชมและ

เก็บภาพด้านหน้าบริเวณ อาคารฮาร์ปา 

Harpa คอนเสิร์ต  และ คอนเฟอเรนซ์

ฮอลล์ (Harpa Concert and Conference 

Hall ) อาคารกระจกที่หรูหราแห่งนี ตั งอยู่ใน

เขตท่าเรือเก่าในเมืองเรคยาวิค มันคุ้มค่ามาก

ที่ จ ะ ไ ด้ มี โ อ ก า ส ไ ด้ เ ข้ า ช มอ า ค า ร ที่ มี

สถาปัตยกรรมโดดเด่นแห่งนี  มันน่าทึ่งทั งคู่ไม่

ว่าจะเป็นภาพจากด้านในหรือด้านนอก   



 

จากนั นน าท่านชมวิวเมืองเรคยาวิค ณ จุด

ชมวิวของอาคาร “เพอร์แลน” Perlan  

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมือง ค าว่า เพอร์

แลน ในภาษาไอซ์แลนด์จะตรงกับค าว่า 

(The Pearl) ที่แปลว่า อ่าว ที่นี่เป็นเหมือน

สถานที่ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง เป็น

ส่ิงก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ

เรคยาวิค ตั งโดดเด่นอยู่บนยอดเขา Oskjuhlio ลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีความสูงจากพื นดิน  

25.7 เมตร ตัวอาคารด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั งอยู่บนฐานคล้ายถังน  าขนาดใหญ่ที่

มองเห็นได้ในระยะไกล ตัวอาคารมีความสูง 5 ชั น มีพื นที่ประมาณ 10,000 ตร.ม. ภายในอาคารถูก

จัดสรรเป็นส่วนต่าง ๆ มากมายเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว มีทั ง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ ง มีสวน

น  าให้เล่น มีร้านอาหาร จุดชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา ที่สามารถเดินได้

รอบเป็นวงกลมคล้ายบนดาดฟ้าเรือ มีร้านขายของที่ระลึกให้ เลือกซื อหาและยังมีโซนจัดแสดง

นิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ ให้ได้ชมกัน Perlan แห่งนี สร้างในสมัยที่ เดวิด อัดด์สัน(Daví ð  

Oddsson) อดีตนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ (ช่วงปี ค.ศ. 1991-2004) ได้มีนโยบายและจัดสรรค์

งบประมาณให้สร้าง ในบริเวณที่เป็นถังน  าเดิมประจ าเมือง  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอาคารเพอร์แลน 

 จากนั นน าท่านเข้าสู่ ถนนเลยการ์แวร์กูร์ (Laugavegur) ถนนช็อปป้ิงหลักย่านใจกลางเมืองของกรุง

เรคยาวิค และเชื่อมต่อถึงถนนช็อปปิ้งบานกัสไรตี (Bankastræti) เอยส์เตยสแลตี (Austurstræti) 

แลกจาร์กาตา (Lækjargata) และสโกลาโวแลคตีกูร์ (Skó lavö rð ustí gur) ถนนทุกสายนี 

สามารถเดินเท้าถึงกันได้ง่ายๆจากใจกลางเมือง ถ้าหากท่านรักการช๊อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจ เราขอ

แนะน าร้านเสื อผ้าแบรนด์ชั นน าต่างๆ ที่มีร้านอยู่ทั่วไปตามริมถนน ที่ขายเสื อผ้าส าหรับฤดูหนาวและ

อุปกรณ์กลางแจ้ง เช่น ซิกตี ซิก นอร์ท (66° North) ซินตามานิ (Cintamani) โซออน (Zo-On) and 

ไอซ์แวร์ (Ice Wear). ท่านสามารถตามหาแฟชั่นในแบบประเทศไอซ์แลนด์เพื่อที่จะไม่ตกเทรนด์ได้ที่นี่ 

กับคอลเลคชั่นใหม่ๆ ตามช๊อปต่างๆ เช่น คามม์ (Kraum) สปาร์คมันสยาร์รี (Spaks Manns Spjarir)  

เอยรุม (Aurum) เฮราฟาตาแวร์สลัน โคมาร์คส์ แอนด์ แสคลจาร์ (Herrafataverzlun Kormá ks & 

Skjaldar) แวร์สลัน กุสเตน เอลยงโซนาส์ (Verslun Guð steins Eyjó lfssonar) จีเค (GK) อาฟ

เทอร์ (Aftur) และ จอร์ (Jö r). ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื อของฝากอิสระตามอัธยาศัย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที พัก GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 

วันที เจ็ด   เรคยาวิค -  เฮลซิงกิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสนามบินเรคยาวิก เพื่อท าการเช็คอินของ สายการบินฟินแอร์ (AY) 

10.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายสายการบินฟินแอร์ เที ยวบินที  AY992 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินเรคยาวิก จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

น  าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ นเครื่องได้อีก

ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)   

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงก ิแวะเปลี่ยนเครื่อง 

16.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายสายการบินฟินแอร์ เที ยวบินที  AY141(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

วันที แปด  เฮลซิงกิ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

07.25 น. น าท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

โปรแกรมอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค่านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเมื อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์

แล้วทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื อนไขต่างๆ ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั นประหยัดประเภทหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการฟินแอร์ พร้อมน  าหนัก

กระเป๋าสัมภาระ สูงสุดไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบ 

 ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี

ที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 



 

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% ภาษีหัก ณ ที จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะกระณีกรุ๊ปส่วนตัว) 

 ค่าน  าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 23 กิโลกรัมต่อหนึง่คน (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ และค่าบริการยื นสถานทูตเดนมาร์ค 3,500 บาท ต่อท่าน ช่าระพร้อมค่า

มัดจ่า (สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ น และหัวหน้าทัวรไ์ทย เพื อเป็นสินน้่าใจตามธรรมเนียม ขั้นต ่า 1500 บาท 

ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

การช่าระเงิน  

 ส่าหรับการจอง กรุณาชา่ระเงินมดัจ่าท่านละ 30,000 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร   

วีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พร้อมส่าเนาหนังสือเดินทาง 

 ช าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

 

 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ นไป คืนมัดจ าทั งหมด. 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื องต้น 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจ าทั งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ซ่ึงใน

กรณีนี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 



 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง 

ๆ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย 

การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

 ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ น ตามอัตราค่า

น  ามัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

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

 

เอกสารเบื้องตน้ในการขอยื นวีซ่าประเทศเชงเกน้  

ระยะเวลาในการยื น 21 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ  

ณ ศูนย์รับค่าร้องยื นวีซ่า ตามวันและเวลาที นัดหมาย  

(เอกสารและขั้นตอนการยื นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี ยนแปลงได้ โปรด

สอบถามกับเจ้าหน้าที อกีครั้งเพื อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื อยื นวซี่า) 

( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อท าการสแกนลายนิ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** ) 

1.  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ต

เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ต้อง

มีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ่านวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั น และมีอายุไม่เกิน 6 

เดือน และเหมือนกันทั ง 2 รูป ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. ส่าเนาทะเบียนบ้าน / ส่าเนาบัตรประชาชน / หรือส่าเนาบัตรข้าราชการ / ส่าเนาทะเบียนสมรส พร้อม

แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 

     - หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ า เภอต้นสังกัดพร้อมแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)     



 

      - กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี

อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา (ต้องแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ)     

4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัท ที่ท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น โดยระบุต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั น

จะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้า

พาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กรณีที เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง  ที่คัดไว้ไ ม่เกิน 3 เดือน                           

พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ , จดหมายชี แจงเกษียณอายุภาษาอังกฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันศึกษานั นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั นปีที่ศึกษา 

เป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีเป็นแม่ค้า ท าธุรกิจส่วนตัว ท าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานการเงิน  

    6.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน 

รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 

วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า , หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรง

ตามหน้าพาสปอร์ต มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร) 

    6.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องท า BANK GUARANTEE (สกุลเงินเป็นยูโร) มีอายุ 15 วัน 

นับจากหนังสืออกจากธนาคาร ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี 

(บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออก

ค่าใช้จ่ายให้(ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณาย่ืนขอจากธนาคารล่วงหน้า โดย

ใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้ พร้อมกับต้องท่า

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ งฉบับ (Sponsor Letter) **สถานทูตไม่รับ

พิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า** 

 7.  กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั น                            

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

8.  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้อง



 

ใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความ

ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไป

อ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนาม

ของบริษัทฯ  

10.  เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั งหมด 

11.  การยื่นวีซ่านั น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั น ถึงสามารถด าเนินการ

ขั นตอนการย่ืนวีซ่าได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถท าการเลื่อนคิวได้หลังจากที่มีการจองคิวไปแล้ว หากผู้เดินทางต้องการเลื่อนคิวท่าน

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อตัราค่าบริการขึ นอยู่กับศูนย์รับยื่น) 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

แบบฟอร์มยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น 
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไมส่ามารถแก้ไขภายหลังได้ 

กรอกข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง  ** 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………......... 

นามสกุล[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….... 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………….... 

ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..... 

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 

สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 

สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….……........... 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์..................................... 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………....... 

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ (หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผู้เยาว์ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………….................................…………………................... 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................. 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา............................................................................. ....................................................... 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 

ต าแหน่งงาน .......................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน................................................... .................................. 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จ านวน................ ............................. 

แหล่งที่มา........................................................ ....................................................................................................... 

สถานภาพ  โสด   แต่งงาน  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  หม้าย  หย่า  

ชื่อ-นามสกุล  บิดา......................................................................................................................... .......................... 



 

ชื่อ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................................ 

จ านวนพี่น้อง......................................................................  

1...................................................................................... 2................................ ................................................ 

3...................................................................................... 4.................................... ............................................ 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส ........................................................................................................................................ 

วันเกิด คู่สมรส...................................................................................................................... .................................. 

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส..... ......................................................... 

วันที่จดทะเบียน.............................................................. วันที่หย่า............................................................................... 

จ านวนบุตร...................................................................... 

1...................................................................................... 2.................................... ............................................ 

3...................................................................................... 4................................................................................ 
 

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ตั งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่....................................................... ...................... 
 

เคยถูกพิมพ์ลายนิ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... ............... 
 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)....................................................................................................... ..................... 
 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง      

มีผู้อ่ืนออกให้  โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................ 

ที่อยู่…………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

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

หมายเหตุ : การอนมุัติวีซ่าเปน็ดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 

ทั งสิ นทั งนี บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


