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รห ัสโปรแกรม : 16794

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ICELAND HIGHLIGHT 8วัน 5คืน

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็ นสกุลเงิน ไทยบาท สาหรับคณะเดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่าน
การันตีออกเดินทาง 20 ท่าน
วันเดินทาง

9 -16 มีนาคม 2563
16-23 มีนาคม 2563

ราคาผูใ้ หญ่ ต่อท่าน พักห้องคู่

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

95,900

15,000

ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท

ราคาไม่รวม : ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการยื่นสถานทูตไอซ์แลนด์ 3,500 บาท ต่อท่าน
: ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่ น และหัวหน้าทัวร์คนไทย เพื่อเป็ นสิ นน้ าใจตามธรรมเนี ยม
ขัน้ ตา่ 1500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป
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รายละเอียดเที่ยวบิน
สายการบิน

วันที่หนึ่ ง
20.00 น.

วันที่เดินทาง
วันแรก
วันที่สอง
วันที่เจ็ด
วันที่เจ็ด

เส้นทาง
สุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ
เฮลซิงกิ – เรคยาวิก
เรคยาวิก - เฮลซิงกิ
เฮลซิงกิ – สุวรรณภูมิ

เที่ยวบิน
AY144
AY991
AY992
AY141

เวลาออก
23:05
07:40
10:20
16:50

เวลาถึง
05:20+1
09:30
15:50
07:25+1

กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข
4 เคาน์เตอร์ G โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษัท ฯ รอให้การต้อนรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง
และอานวยความสะดวกในการเช็คอินของ สายการบินฟิ นแอร์ (AY)

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

23.05 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY144
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง, กระเป๋ าจะทาการเช็ คทรู จากสนามบิ นสุ วรรณภู มิ จนถึ ง
สนามบินเรคยาวิก ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ น้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องสู งสุ ด ท่านละ 1
ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถื อขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
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วันที่สอง
05.20 น.
07.40 น.
09.30 น.

กลางวัน
บ่าย

กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเรคยาวิก – น้ าตกฮรวนฟอสซาร์ - บ่อน้ าพุรอ้ นDeildartunguhver –
เขาคีรก์ จูเฟล – เมืองสติกกิชฮอลเมอร์
เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดิ น ทางสู ่ สนามบิ น เรคยาวิ ก เคฟลาวิ ก กรุ ง เรคยาวิ ก ประเทศสาธารณรัฐ ไอซ์แ ลนด์
โดย สายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY991(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
ถึง กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมื อง พร้อมรับ
สัมภาระ และการตรวจของศุลกากร นาคณะขึ้นรถโค้ชที่รอรับ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ชา้ กว่าประเทศไทย
7 ชัว่ โมง ขอแนะนาให้ทุกท่านปรับเวลาเป็ นเวลาท้องถิ่ นเพื่ อความเข้าใจเวลานัดหมายที่ตรงกัน )
จากนั้นนาท่านสู ่ เมื องฟอสสาทูน “Fossatun” (ระยะทาง 131 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง )
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาคณะชมและถ่ายรู ปกับ น้ าตกฮรวนฟอสซาร์ “Hraunfossar” เป็ นน้าตกที่ อยูใ่ กล้ๆ กับ
หมูบ่ า้ นเรย์คอลท์ (Reykholt) เมื องบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ ความ
พิเศษของน้าตกแห่งนี้ คื อเป็ นน้าตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากหน้าผาตรงๆ เหมื อนน้าตกแห่งอื่ นๆ แต่เป็ น
น้ าตกที่ ประกอบด้วยสายน้ าเล็ ก ๆ ซึ่ งเกิ ดจากแหล่งน้ าผิ วดิ น รวมกับน้ าที่ ละลายจากธารน้ าแข็ ง
ไหลผ่านชัน้ หิ นต่างๆ ของทุง่ หิ นลาวาที่ช่ ื อ Hallmundarhraun ลงไปสูแ่ ม่น้าควิทอา (Hvítá) ตามสาย
ธารของแม่น้า น้าตก Hraunfossar จึงมีช่ ื อเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษอีกชื่ อหนึ่ งว่า Lava waterfalls
หรื อน้าตกลาวา โดยน้าที่มีปริ มาณมากของน้าตกแห่งนี้ ส่วนหนึ่ งเป็ นน้าที่ละลายมาจากธารน้าแข็ง
Langjokull ซึ่งเป็ นต้นน้าด้วย
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จากนั้ นน าท่า นชม บ่ อ น้ า พุ รอ้ น “Deildartunguhver” ซึ่ งอยู ห่ ่า งออกไปประมาณ 20
กิโลเมตร ป็ นบ่อน้าพุรอ้ นใหญ่ท่ ีสุดในประเทศ และเป็ นบ่อน้าพุรอ้ นที่ไหลเร็ วที่สุดในยุโรป อุณหภูมิน้า
สู งสุ ด 97 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ปริ มาณน้าที่ไหลออกมาจากใต้ดินยังมีมากถึง 180 ลิ ตรต่อ
วิ นาที รัฐบาลประเทศไอซ์แลนด์ได้ตอ่ ท่อลาเลียงน้าร้อนความยาว 34 กิโลเมตรไปยังเมื องท่า
Borgarnes
และท่อยาว 64 กิโลเมตรไปยัง เมื อง Akranes นอกจากนี้ บริ เวณใกล้กบั บ่อน้าพุ
ร้อน Deildartunguhver แห่งนี้ ยังมีเฟิ ร์นที่เรี ยกว่า "เฟิ ร์นกวาง" (Deer fern) หรื อ "เฟิ ร์นแข็ง" (Hard
fern) ขึ้นอยู ่ ซึ่งเฟิ ร์นชนิ ดนี้ ไม่พบในที่อ่ ื นๆ ของไอซ์แลนด์ และในช่วงฤดูรอ้ นที่ Deildartunguhver
จะมีชาวบ้านมาตัง้ ร้านขายผัก ผลไม้ดว้ ย เนื่ องจากแถวๆ นี้ มีเรื อนเพาะชาซึ่งใช้ความร้อนจากบ่อน้าพุ
เพื่ อให้ความอบอุน่ กับต้นไม้

จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ คีรก์ จูเฟล “Kirkjufell” หรื อ “ภูเขาโบสถ์” (ระยะทาง 142 กิ โลเมตร ใช้เวล
ก
ร
ว
ย
ค
ว่ าชัน้ ๆ ต่างสี กนั เชื่ อกันว่าฟอสซิ ลชัน้ ล่างสุ ดเกิดตัง้ แต่ยุคน้าแข็งนับ ล้านปี ส่วนชัน้ บนซึ่ งเป็ นหิ น
ลาวาเกิดในช่วงที่ยุคน้าแข็งเริ่ มอุน่ ขึ้น มีน้าตกและธารน้ารายรอบ ภูเขาลูกนี้ มีความสู งประมาณ 463
เมตร ไม่วา่ จะมาเที่ยวที่น่ ี ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็ น
ภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิ มะสีขาว ให้ทา่ นชื่ นชมกับบรรยากาศและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
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คา่
ที่พกั

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู ่ เมืองสติกกิชฮอลเมอร์ “Stykkisholmour” เมื องที่มีผูค้ น
อาศัยอยูต่ งั้ แต้ชว่ งต้นของศตวรรษที่ 16 และถื อเป็ นหนึ่ งในเมื องท่าหลัก รายได้ของประชากรส่วน
ใหญ่มาจากอุตสหกรรมประมง และการท่องเที่ยว และในช่วงเดื อนสิ งหาคมของทุกปี ที่น่ ี จะมีการจัด
เทศกาลเฉลิมฉลอง คลามสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ ระหว่างประเทศไอซ์แลนด์ และเดนมาร์คอีกด้วย
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร
FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ ี
ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็ นในเวลากลางคื นช่วงฤดูหนาว ***

วันที่สาม
เช้า
08:00

สติกกิชฮอลเมอร์ – วงกลมทองคา – อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร ์ – ทะเลสาบ Pingvallavatn –
เขตน้ าพุรอ้ นธรรมชาติไกเซอร์ – น้ าตกกุลล์ฟอสส์ –– ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – ดีรโ์ ฮเลย์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู ่เส้นทาง “วงกลมทองคา” “Golden Circle” ที่เมื่ อผู ม้ าเยื อนไอซ์แลนด์
ต้องไม่พลาด นาท่านเข้าชมเขต “อุทยานแห่งชาติ ธิงเลลี ร”์ Thingvellir National Park
(ระยะทาง 185 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชั่วโมง) องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริ เวณที่เคยเป็ นเป็ นรัฐสภาหรื อสถานที่แสดงความ
คิดเห็ นและคัดเลื อกผู น้ าของชาวไอซ์แลนด์มาตัง้ แต่ปี ค.ศ.930 อีกทัง้ ยังเป็ นพื้ นที่ ที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามี ธรรมชาติ ท่ ี สวยงามแห่งหนึ่ งของไอซ์แลนด์ จากนั้นนาท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่ มี
ความลึกลงสูใ่ ต้ดินถึง 14 เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่ อปี ค.ศ. 1784 และทุ ก ๆ ปี รอยแตกนี้ ก็จะ
ขยายออกไปอีกถึงปี ละ 1 เซนติเมตร ชม ทะเลสาบ “Pingvallavatn” ทะเลสาบธรรมชาติท่ ีมี
ขนาดใหญ่ท่ ีสุดในไอซ์แลนด์
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นชม น้ าพุรอ้ นธรรมชาติ “Geysir Geothermal Area” หรื อ ไกเซอร์ ซึ่งเป็ นที่มา
ของคาว่า Geyser ที่ใช้กนั ทัว่ โลก แม้ปัจจุบนั จะไม่ได้พน่ น้าขึ้นฟ้าเกื อบจะเป็ นการถาวรแล้ว แหล่ง

น้าพุ รอ้ นแห่งนี้ ก็ยงั มีน้ าที่รอ้ นมากเกินกว่าที่ จะลงไปสัมผัสได้ พื้ นที่แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
รอบๆ นี้ มี แอ่งน้าพุรอ้ นอันเล็กๆ อยูม่ ากมาย รวมทัง้ สโทรคูร์ (Strokkur) อันโด่งดังที่พน่ น้าพุรอ้ นพวย
พุง่ ขึ้นสู งกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาทีดว้ ย และยังมีสระน้าไอน้าหรื อน้าพุรอ้ นที่เย้ายวนใจให้ลง
ไปอีกหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีอากาศหนาวเหน็ บในช่วงฤดูหนาว เนื่ องจากที่น่ ี เป็ นหนึ่ งใน
สถานที่ซ่ ึงมีคนไปเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ งในประเทศไอซ์แลนด์ ฮอตสปริ งพวกนี้ จึงถูกล้อมรั้วกัน้ ไว้และ
มีป้ายเตื อนบอกให้ทราบว่าน้ าในนี้ มี อุณหภูมิสูงถึ ง 100°C พลังงานที่อยูใ่ ต้หินเปลื อกโลกและถู ก
ขับเคลื่ อนออกมาเป็ นน้า พุรอ้ นนี้ ช่วยให้อากาสอบอุน่ เย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็ น
พลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทว่ั ประเทศ ชม น้ าตกกุลล์ฟอสส์ “Gullfoss Waterfall” น้าตกนี้ ห่างจาก
ไกเซอร์ ไม่เกิน 10 นาที น้าที่น่ ี ตกลงไปยังหุ บเขาโบราณทัง้ 2 ด้าน มีความสู ง 32 เมตร (105 ฟุต)
และมีความแรงสู งสุ ดในช่วงหน้าร้อน อยูท่ ่ ีประมาณ 140 ลูกบาศก์เมตร ( 4944 ลูกบาศก์ฟุต) ต่อ
วิ นาที ในภาษาไอซ์แลนด์ Gullfoss หมายถึ งน้าตกทองคา ซึ่ งถื อได้วา่ เป็ นน้าตกที่มีช่ ื อเสี ยงและ
งดงามมากที่สุดในไอซ์แลนด์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ และได้รับการรับรองให้
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เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก ที่น่ ี ถื อเป็ นอีกหนึ่ งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ ี
เกิดจากการละลายของธารน้าแข็งมีความสวยงามอลังการเป็ นอย่างมาก

คา่
ที่พกั

ชม เคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริ เวณนั้นจะมีน้าขังตัวอยู ่
ใต้ดิน เป็ นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก
จ
า
ก
นั้
น
นา
ท่
า
น
เดินทางต่อไปยัง ดีรโ์ ฮเลย์ เพื่ อเข้าเช็คอินโรงแรมที่พกั
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
DYRHOLAEY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
***ท่านสามารถเดิ นเล่นชมความงามของธรรมชาติ ได้อย่างเต็ มที่ และมีโอกาศทีจะเห็ นแสงเหนื อได้จากที่พกั
เนื่ องจากบริ เ วณที่ พัก มี มลภาวะทางแสงรบกวนน้อ ย ทัง้ นี่ การเกิ ดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ ี ไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็ นในเวลากลางคื นช่วงฤดูหนาว ***
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วันที่สี่
เช้า
07:30

กลางวัน

ดี รโ์ ฮเลย์ – ถ้าน้ าแข็ ง คริ สตัล – โจกุลซาลอนกราเซียลากูน – ไดมอนด์บีช – อุทยาน
แห่งชาติสกาฟตาเฟล – ดีรโ์ ฮเลย์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ถ้าน้าแข็ ง คริสตัล “Crystal Ice Cave” ที่วจั นาโจกุล “Vatnajokull” (ระยะทาง
204 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)

ถา้ น้ าแข็ งที่ สวยงามตระการตาและมี ช่ ื อที่ สุ ด ในเมื องสตัฟทาเฟล “Skaftafell” เป็ นถา้ ที่ เกิ ดใน
ทะเลสาบ แช่แข็ง ซึ่งตัวทะเลสาบเกิดจากธารน้าแข็งสวีนาเฟลล์โจกุล “Svínafellsjökull Glacier”
โดยถา้ แห่งนี้ มีปากถา้ ที่เป็ นปล่องน้าแข็งสู งประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่ องจากสภาพอุณหภูมิท่ ีคอ่ นข้างมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย รู ปแบบของถา้ น้าแข็งจึงไม่คอ่ ยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ในช่วงฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศที่ ไอซ์แลนด์ จะอยูท่ ่ ีอุณหภูมิ ติดลบประมาณ ( -25 ) ถึง ( -30 )
องศาเซลเซียส ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ ี สร้างความฮื อฮาให้กบั คนที่ ไม่กลัว
ความหนาวได้เป็ นอย่างมาก นับว่าเป็ นถา้ น้าแข็งสี ฟ้าครามสุ ดอลังการแห่งหนึ่ งในประเทศไอซ์แลนด์
การเข้าชมทุกท่านจะต้องปฎิบตั ิตามกฎความปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์เพื่ อความปลอดภัยที่ ทางทีมงาน
เตรี ยมไว้ให้ ซึ่ งมี หมวกกันน็ อกและรองเท้าตะปู ท่ ีสวมรอบเท้าเพื่ อให้คุณสามารถเดิ นบนน้ าแข็งได้
อย่างมัน่ คง เมื่ อทุกท่านพร้อม เราจะมุง่ หน้าเข้าไปในถา้ น้าแข็งที่ประกอบด้วยหิ มะสี ขาวเป็ นประกาย
น้าแข็งสี น้าเงิ นเข้ม และลวดลายหยักเป็ นวงของขี้เถ้าซึ่ งทาให้ถา้ น้าแข็งแห่งนี้ มีความสวยงามแปลก
ประหลาดไม่เหมื อนกับสถานที่ใดในโลก ด้วยความใสดังแก้วคริ สตัลของน้าแข็ง และการตกกระทบ
ของฟ้าสี คราม ทาให้เกิ ดถา้ น้าแข็งสี สนั สวยงามราวกับอัญมณี ที่เมื่ อได้เห็ นแล้วจะต้องตกตะลึ ง ให้
ท่านมีเวลาในการถ่ายภาพ หรื อจะเดินชื่ นชมความงามของถา้ ตามอัทธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดิ นทางสู ่เมื อ งโจกุ ลซาลอน Jökulsárlón ชม โจกุลซาลอน กราเซี ย ลากูน
“Jökulsárlón Glacier Lagoon” ท่านจะได้พบกับทะเลสาบธารน้าแข็งที่เต็มไปด้วยภูเขาน้าแข็ง
ทะเลสาบธารน้ าแข็งแห่งนี้ เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวยอดฮิ ตแห่งหนึ่ งของประเทศไอซ์แลนด์ เนื่ องด้วย
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ความสวยงามที่น่าตื่ นตา ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จากการละลายของน้าในธารน้า แข็ง
และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่กอ้ นน้าแข็งก้อนใหญ่กอ้ นหนึ่ งพังทลายลงมาจากธารน้าแข็ง
และไหลลงมาเรื่ อย ๆ เนื่ องจากโจกุลซาลอนได้เพิ่มขนาดขึ้น แสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนถึ งผลกระทบ
ของภาวะโลกร้อน แต่ส่ ิ งที่ทาให้ทะเลสาบและธารน้าแข็งที่อยูใ่ กล้เคียงเกิดความน่าสนใจมากขึ้น คื อ
เมื่ อภูเขาน้าแข็งได้แตกออกและไหลลงไปในธารน้าแข็งและตกลงไปยังทะเลสาบ ละลายอย่างช้าๆ
และถู กพัดออกไปในทะเล ก้อนน้ าแข็งเหล่านี้ จะถู กซัดโดยคลื่ นของมหาสมุ ทรแอตแลนติ กเหนื อ
ก่อนที่จะถูกซัดขึ้นไปบนชายหาดทรายดาที่ช่ ื อว่า เปรี ยดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ (Breiðamerkursandur) ซึ่ง
อยูใ่ กล้เคียงกับลากูนแห่งนี้ จนเป็ น เหมื อนเป็ นประติ มากรรมน้าแข็งขนาดเล็ กที่เปล่งประกายภายใต้
แสงอาทิ ต ย์ มองดู เ หมื อ นเพชรที่ ส่อ งประกาย นี่ เป็ นเหตุ ผ ลที่ ถู ก เรี ย กอี ก ชื่ อว่า ไดมอนด์บี ช
“Diamond Beach” มีเวลาให้ทา่ นเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่

คา่
ที่พกั

นาท่านออกเดิ นทางเข้าสู เ่ ขต อุทยานแห่งชาติ สกาฟตาเฟล “Skaftafel” ผ่ามชมทัศนี ยภาพที่
สวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่ งเต็ มไปด้วย
ความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชัน้ หิ นลาวาที่
แข็ ง ตัว แบบที่ ท่า นไม่เ คยเห็ น ที่ ไหนมาก่อ น
ชมน้าตกระหว่างเส้นทาง ที่เกิดจากการละลาย
ของธารน้ า แข็ ง บนยอดเขา เป็ นเส้น ทางที่
สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ งของประเทศไอซ์แลนด์
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสูท่ ่ ีพกั
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
DYRHOLAEY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
***ท่านสามารถเดิ นเล่นชมความงามของธรรมชาติ ได้อย่างเต็ มที่ และมีโอกาศทีจะเห็ นแสงเหนื อได้จากที่พกั
เนื่ องจากบริ เ วณที่ พัก มี มลภาวะทางแสงรบกวนน้อ ย ทัง้ นี่ การเกิ ดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ ี ไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็ นในเวลากลางคื นช่วงฤดูหนาว ***
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วันที่หา้
เช้า
08.00

หาดทรายดา – แหลมดี รโ์ ฮเลย์ – น้ าตกสโกกาฟอสส์ –น้ าตกเซลยาลันฟอสส์ – บ่อน้ า
ร้อนบลูลากูน – กรุงเรคยาวิค
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู ่ เรย์นิสฟายาร่า หรื อ หาดทรายดา “Reynisfjara Black Sand Beach” ที่มี
ชื่ อเสี ยงที่สุดของไอซ์แลนด์ และเป็ นหนึ่ งในหาดที่มีช่ ื อเสี ยงที่สุดในโลก ทรายสี ดาที่ชายหาดแห่งนี้
เป็ นตะกอนเม็ ดทรายสี ดา ที่เกิดจากการสึ กกร่อนของหิ นลาวา และแนวหิ นบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไป
สะสมตัวบริ เวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้ มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุ พ งั บริ เวณนี้
เป็ นบริ เวณที่คลื่ นพัดแรง จะพัดเอาวัตถุ ท่ ี มีความหนาแน่ นน้อยกว่าออกไป วัตถุ ท่ ีมีความหนาแน่ น
มากกว่าจะถูกพัดพาออกไปได้ชา้ หรื อยังคงสะสมรวมตัวกันอยู ่ จนกลายเป็ นชายหาดที่มีทรายสีดา
นา
ท่
า
น
ช
ม

แหลมดีรโ์ ฮเลย์ “Dyrhólaey” เดิมเรี ยกว่าเคปพอร์ตแลนด์ (Cape Portland) โดยชาวอังกฤษ

ดีร์โฮเลย์เป็ นแหลมที่ย่ ื นออกมาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ และตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากย่านชุมชนวิ ค
(Vik) ซึ่งเป็ นดินแดนที่อยูบ่ ริ เวณใต้สุดของประเทศ ดีรโ์ ฮเลย์เป็ นเขตอนุ รักษ์ธรรมชาติมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1978 แหลมดีร์โฮเลย์เรี ยกกันอีกชื่ อหนึ่ งว่า "เกาะเนิ นประตู (Door hill island)" คาว่าประตูมาจาก
ลักษณะที่มีซุม้ ลาวาโค้งขนาดมหึ มายื่ นรับอยูท่ างด้านหน้าของแหลม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้า
ทะเลและลมที่พดั ผ่าน ตระหง่านอยูก่ บั หาดทรายสี ดา เมื่ อทะเลสงบเรื อขนาดใหญ่สามารถที่จะแล่น
ผ่านโค้งหิ นนี้ ได้ เคยมีแม้กระทัง่ นักบินผาดโผนที่บินผ่านโค้งหิ นนี้ ด้วยเครื่ องบินขนาดเล็กมาแล้ว
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จากนั้นนาท่านชมความงามของ น้ าตกสโกกาฟอสส์ “Skogafoss” ซึ่งเป็ นน้าตกที่สวยงามอีก
แห่งหนึ่ งของไอซ์แลนด์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้าสโกก้า ตัวน้าตกนั้นตัง้ อยู ่
ห่างจากหมูบ่ า้ นสโคการ์ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร โดยตัง้ อยูท่ างทิ ศใต้ของธารน้าแข็งเอยาฟยาตลา
เยอคุตล์ (Eyjafjallajokull glacier) ธารน้าแข็งขนาดเล็กที่ปกคลุมภูเขาไฟสู ง 1,666 เมตร ซึ่งเคย
ปะทุคอ่ นข้างบ่อย และได้ปะทุข้ ึนอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งส่งผลให้น่านฟ้าทัว่ ยุโรปต้องปิ ดการใช้งาน
ไปชัว่ คราวในขณะนั้น ปัจจุบนั ฟูเขาไฟแห่งนี้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมา
ถ่ายรู ปความสวยงามอยูไ่ ม่ขาด มุมถ่ายรู ปยอดนิ ยมคื อภาพของน้าตกสโกกาฟอสส์ท่ ีมีฉากหลังเป็ น
ภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjajallajikull)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินสู ่ น้ าตกเซลยาลันฟอสส์ “Seljalandfoss” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งน้าตกที่มีช่ ื อเสี ยงของ
ประเทศไอซ์แลนด์ ชนิ ดที่วา่ แทบจะกลายเป็ นสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์เลย เพราะที่น่ ี มีความสวยงาม
สู งประมาณ 60 เมตร เมื่ อสายน้าจากด้านบนไหลลงมาปะทะกับผื นน้าด้านล่าง ทาให้เกิดละอองน้า
บางๆ ฟุ้งกระจายไปทัว่ และนอกจากมองดูดา้ นหน้าของน้าตกแล้ว ยังสามารถเดิ นลัดเลาะไปทาง
ด้านหลังของม่านน้าตกได้อีกด้วย ซึ่งเป็ นเพียงน้าตกไม่ก่ ีแห่งในไอซ์แลนด์ท่ ีสามารถเดินไปด้านหลังได้
สามารถมองเห็ นวิวน้าตกได้ 360 องศา
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ได้เ วลาอัน สมควรน าท่า นเดิ นทางสู ่เมื อ งกริ น ดาวิ ก (Grindavik) สู ่ บ่ อ น้ า ร้อ นบลู ล ากูน
“Blue Lagoon” หรื อ ทะเลสาบน้าแร่สีฟ้า (ระยะทาง 160 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2
ชั่วโมง) สถานที่ทอ่ งเที่ยวเพื่ อสุ ขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทสไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยว
95% ต่างไม่พลาด กับการมาเยื อนสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็ นบ่อน้าร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุ มากมาย อาทิ
ซิลิกา, พื ชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรี น, โซเดียม, โปตัสเตียม, แคลเซี่ยม, ซัลเฟต,คลอรี น, คาร์บอน
ไดออกไซต์ เป็ นต้น นอกจากนั้น ภายในบ่อน้ าร้อนบู ล ลากูน ยังมี เกลื อแร่ซ่ ึ งจะช่วยให้ทา่ นผ่อน
คลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิ วหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ อีกด้วย อิสระให้ทา่ นแช่
น้าแร่ธรรมชาติ สัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน้ าในบ่อน้าร้อนบู ลลากูน เพื่ อการ
พักผ่อนตามอัธยาศัย มี บริ การผ้าขนหนู ให้ท่านละ 1 ผื น พร้อมเครื่ องดื่ มต้อนรับท่านละ 1
แก้ว *** กรุ ณาเตรี ยมชุดว่ายน้าและหมวกคลุมผมไปด้วยติดตัวไปด้วย *** สาหรับการแช่น้าแร่ในบลู
ล
า
กู
น
)

คา่
ที่พกั

จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับเข้าสู ่ กรุงเรคยาวิค
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
*** พิเศษสุด นาท่าน ออกตามล่าแสงเหนื อโดยรถโค้ช นาท่านไปยังจุดที่ มีโอกาสเห็ นแสงเหนื อ
มากที่สุด ใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง การเกิดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ ีไม่สามารถคาดเดาได้
แต่มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็ นในเวลากลางคื นช่วงฤดูหนาว ***
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วันที่หก
เช้า
09.00

เรคยาวิค – โบสถ์ฮอลล์กริ มสเคิ รก์ ยา – อนุ เสาวรี ยข์ องเลฟร์ อี ริกสัน – เพอร์แลน –
ถนน ช็อปปิ้ ง Laugavegur
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) เมื องหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็ นเมื องที่ได้ช่ ื อว่า
เป็ นเมื องหลวงที่ อยูเ่ หนื อสุ ดของโลก และมี อากาศที่ บริ สุทธิ์ ที่ สุ ดในโลก โดยตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากเส้น
อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก อยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ ผู อ้ พยพชาวนอร์ดิกคนแรกที่มาตัง้
รกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ.870 คื อ Ingolfur Arnarson
เมื่ อเรคยาวิกมีบทบาทของการเป็ นเมื องศูนย์กลางทางการค้าและธุ รกิจการประมงอย่างโดดเด่น ต่อมา
จึงได้รับการก่อตัง้ ให้เป็ นเมื องหลวงในปี ค.ศ.1786 ปัจจุบนั เขตเมื องมีประชากรประมาณ 120,000
นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า “โบสถ์ฮอลล์ กริ ม
สเคิ รก์ ยา” (Hallgrímskirkja) โบสถ์
คริ สต์นิกายลูเธอรัน (Lutheran) แลนด์มาร์ก
สาคัญของเมื องเรคยาวิ ก ว่ากันว่าเราสามารถ
มองเห็ น โบสถ์แ ห่งนี้ ได้จ ากเกื อ บทุ ก ที่ ในเมื อ ง
โบสถ์แห่งนี้ ตัง้ ชื่ อตามพระในศาสนาคริ สต์ท่ ีช่ ื อ
ฮาลล์กริ มูร์ (Hallgrímur Pétursson) ที่เป็ นทัง้
นั ก กวี และนั ก ประพัน ธ์ ผลงานที่ มี ช่ ื อและเป็ นที่ รู ้จ กั กัน อย่า งดี ข องชาวไอซ์แ ลนด์ คื อ Passion
Hymns ที่ถูกนาดัดแปลงเป็ นบทเพลง บทสวดในวิถีชีวิตทางศาสนาของชาวไอซ์แลนด์ ฮาลล์กริ มูร์มี
อายุอยูร่ ะหว่าง ค.ศ. 1614 – 1674 เป็ นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่ นิ สท์ สถาปนิ กผู อ้ อกแบบคื อ
นายกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่ งกว่าจะได้สร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวมระยะเวลาการ
ก่อสร้างทัง้ หมด 38 ปี นับตัง้ แต่ปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 บริ เวณด้านหน้า
ของโบสถ์ยงั มี “อนุ เสาวรี ยข์ องเลฟร์ อีริกสัน” (Leifur Eiríksson) นักเดินทางคนสาคัญใน
ประวัติศาสตร์โลกที่ยืนตระหง่านสวมหมวก มีผา้ คลุมลักษณะพริ้ วสะบัด ถื อขวานขนาดใหญ่ และอีก
มื อ ถื อ หนั ง สื อแนบไว้ก บั อก เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องการผจญภัย ที่ ตั้ง อยู ่บ ริ เว ณด้า นหน้า โบสถ์
Hallgrímskirkja นั้นเป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ีสหรัฐอเมริ กาได้มอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่ องในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 1 พันปี รัฐสภา “Althing” ของไอซ์แลนด์ จากนั้นนาท่านผ่านชม ตึ กอาคารรัฐสภา
รู ปทรงทันสมัย และนาท่านเก็บภาพ อาคารฮอฟดิ Hofdi ที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอนั
น่าสนใจ บ้านหลังนี้ เคยใช้เป็ นที่รับรอง และ
จัดเลี้ยงผู น้ าระหว่างประธานาธิ บดีเรแกน กับ
ประธานาธิ บดี ก อบอชอฟ สองประเทศ
มหาอ านาจผู ย้ ่ ิ งใหญ่ในการยุ ติสงครามเย็ น
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กลางวัน

จากนั้นผ่านชมและเก็บภาพด้านหน้าบริ เวณ อาคารฮาร์ปา Harpa คอนเสิ รต์ และ คอนเฟอ
เรนซ์ฮอลล์ (Harpa Concert and Conference Hall ) อาคารกระจกที่หรู หราแห่งนี้ ตัง้ อยูใ่ นเขต
ท่าเรื อเก่าในเมื องเรคยาวิ ค มันคุม้ ค่ามากที่จะได้มีโอกาสได้เข้าชมอาคารที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น
แห่งนี้ มันน่าทึ่งทัง้ คูไ่ ม่วา่ จะเป็ นภาพจากด้านในหรื อด้านนอก
จากนั้นนาท่านชมวิ วเมื องเรคยาวิ ค ณ จุด
ชมวิ วของอาคาร “เพอร์แ ลน” Perlan
อี ก หนึ่ งสัญ ลัก ษณ์ข องเมื อ ง ค าว่า เพอร์
แลน ในภาษาไอซ์แ ลนด์จ ะตรงกับ ค าว่า
(The Pearl) ที่แปลว่า อ่าว ที่น่ ี เป็ นเหมื อน
สถานที่ ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมื อง เป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่ เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของ
เรคยาวิค ตัง้ โดดเด่นอยูบ่ นยอดเขา Oskjuhlio ลักษณะเป็ นอาคารขนาดใหญ่ มีความสู งจากพื้ นดิน
25.7 เมตร ตัวอาคารด้านบนเป็ นรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ่ งวง ตัง้ อยูบ่ นฐานคล้ายถังน้าขนาดใหญ่ท่ ี
มองเห็ นได้ในระยะไกล ตัวอาคารมีความสู ง 5 ชัน้ มีพ้ ื นที่ประมาณ 10,000 ตร.ม. ภายในอาคารถูก
จัดสรรเป็ นส่วนต่าง ๆ มากมายเพื่ อให้บริ การนักท่องเที่ยว มีท งั้ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง มีสวน
น้าให้เล่น มีรา้ นอาหาร จุดชมวิวทิวทัศน์ของกรุ งเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา ที่สามารถเดินได้
รอบเป็ นวงกลมคล้า ยบนดาดฟ้ า เรื อ มี ร ้า นขายของที่ ระลึ ก ให้เ ลื อ กซื้ อหาและยัง มี โ ซนจัด แสดง
นิ ทรรศการในโอกาสต่าง ๆ ให้ได้ชมกัน Perlan แห่งนี้ สร้างในสมัยที่ เดวิด อัดด์สนั (Davíð Oddsson)
อดีตนายกรัฐมนตรี ของไอซ์แลนด์ (ช่วงปี ค.ศ. 1991-2004) ได้มีนโยบายและจัดสรรค์งบประมาณ
ให้สร้าง ในบริ เวณที่เป็ นถังน้าเดิมประจาเมื อง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอาคารเพอร์แลน
จากนั้นนาท่านเข้าสู ่ ถนนเลยการ์แวร์กูร์ (Laugavegur) ถนนช็ อปปิ้ งหลักย่านใจกลางเมื องของกรุ ง
เรคยาวิ ค และเชื่ อมต่อถึ งถนนช็ อปปิ้ งบานกัสไรตี (Bankastræti) เอยส์เตยสแลตี (Austurstræti)
แลกจาร์กาตา (Lækjargata) และสโกลาโวแลคตีกูร์ (Skólavörðustígur) ถนนทุกสายนี้ สามารถเดิน
เท้าถึงกันได้งา่ ยๆจากใจกลางเมื อง ถ้าหากท่านรักการช๊อปปิ้ งเป็ นชีวิตจิตใจ เราขอแนะนาร้านเสื้ อผ้า
แบรนด์ชนั้ นาต่างๆ ที่มีรา้ นอยูท่ ว่ั ไปตามริ มถนน ที่ขายเสื้ อผ้าสาหรับฤดูหนาวและอุปกรณ์กลางแจ้ง
เช่น ซิกตี้ซิก นอร์ท (66° North) ซินตามานิ (Cintamani) โซออน (Zo-On) and ไอซ์แวร์ (Ice
Wear). ท่านสามารถตามหาแฟชั่นในแบบประเทศไอซ์แลนด์เพื่ อที่ จะไม่ตกเทรนด์ได้ท่ ี นี่ กับคอล
เลคชัน่ ใหม่ๆ ตามช๊อปต่างๆ เช่น คามม์ (Kraum) สปาร์คมันสยาร์รี (Spaks Manns Spjarir) เอยรุ ม
(Aurum) เฮราฟาตาแวร์สลัน โคมาร์คส์ แอนด์ แสคลจาร์ (Herrafataverzlun Kormáks &
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Skjaldar) แวร์สลัน กุสเตน เอลยงโซนาส์ (Verslun Guðsteins Eyjólfssonar) จีเค (GK) อาฟเทอร์
(Aftur) และ จอร์ (Jör). ให้ทา่ นได้เดินชมบรรยากาศ และเลื อกซื้ อของฝากอิสระตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

คา่
ที่พกั

วันที่เจ็ด
เช้า
07.00 น.
10.20 น.

15.50 น.
16.50 น.

วันที่แปด
07.25 น.

เรคยาวิค - เฮลซิงกิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู ่ สนามบินสนามบินเรคยาวิก เพื่ อทาการเช็คอินของ สายการบินฟิ นแอร์ (AY)
ออกเดิ นทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY992 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง, กระเป๋ าจะทาการเช็คทรู จากสนามบิ นเรคยาวิ ก จนถึ งสนามบิ นสุ วรรณภูมิ
น้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องสู งสุ ด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถื อขึ้นเครื่ องได้อีก
ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดิ นทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY141(บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เฮลซิงกิ - สนามบินสุวรรณภูมิ
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***************************************************************************
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์
แล้วทางบริษทั ถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัดประเภทหมูค่ ณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการฟิ นแอร์ พร้อมน้าหนัก
กระเป๋ าสัมภาระ สูงสุดไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ
 ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี
ที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมื องนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินคุม้ ครองสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ (เฉพาะกระณี กรุป๊ ส่วนตัว)
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 23 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการยื่นสถานทูตเดนมาร์ค 3,500 บาท ต่อท่าน ชาระพร้อมค่า
มัดจา (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็ นสินน้ าใจตามธรรมเนี ยม ขัน้ ตา่ 1500
บาท ต่อท่าน ตลอดทริป

การชาระเงิน



สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท พร้อมกับค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการ
วีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท (ภายใน 1 วัน หลังการจอง) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด.
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณี ท่ ีมีผูเ้ ดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งใน
กรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน หรื อจัดหาคณะทัวร์อ่ ื นให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั จนไม่
อาจแก้ไ ขได้และจะไม่รับ ผิ ดชอบใด ๆ ในกรณี ท่ ี สู ญ หาย สู ญเสี ยหรื อได้รับ บาดเจ็ บที่ นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง
ๆ
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 บริ ษัทฯ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายในเหตุ การณ์ท่ ี เกิ ดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิ และอื่ น ๆ ที่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
 ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่า
น้ามัน หรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
*************************************************************************
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 21 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ ศูนย์รบั คาร้องยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรด
สอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่ อทาการสแกนลายนิ้ วมื อ ตามวัน เวลาและสถานที่ท่ ีนัดหมาย** )
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่ ต้อง
มีหน้าเหลื อสาหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย 2 หน้า และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด
2. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6
เดื อน และเหมื อนกันทัง้ 2 รู ป ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อม
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
3.1 กรณี เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็ กไม่ได้เดิ นทางพร้อมกับบิ ดาและมารดา ทัง้ บิ ดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุ ยินยอมให้บุตร
เดิ นทางไปต่างประเทศกับใคร มี ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ ก จากอาเภอต้นสังกัดพร้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา (ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ม้ ี
อานาจปกครองบุ ตรแต่เพี ยงผู เ้ ดี ยว สาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิ ดาและมารดา (ต้องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ)
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4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ ท่านทางานอยู ่ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาแหน่ งและอัตรา
เงินเดื อนในปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น
จะกลับมาทางานตามปกติ ห ลังครบกาหนด (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมี อายุ 1 เดื อ น ชื่ อ-สกุ ลต้อ งตรงตามหน้า
พาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่ อสถานทูตที่ย่ ื น)
- กรณี ที่ เ ป็ นเจ้า ของกิ จ การขอใบทะเบี ย นการค้า และหนั ง สื อ รับ รอง ที่ คัด ไว้ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อน
พร้อ มวัต ถุ ป ระสงค์ห รื อใบเสี ย ภาษี แ ละหลัก ฐานการเงิ น ของบริ ษั ท ฯย้อ นหลัง 6 เดื อ น (พร้อ มแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ)
- กรณี เกษี ยณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ , จดหมายชี้แจงเกษี ยณอายุภาษาอังกฤษ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึ กษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากทางสถาบันศึ กษานั้นว่ากาลังศึ กษาอยู ่ ระบุชนั้ ปี ท่ ีศึกษา
เป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี เป็ นแม่คา้ ทาธุ รกิจส่วนตัว ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานการเงิน
6.1 กรณี ผูเ้ ดิ นทางออกค่าใช้จ่ายเอง STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู เ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดื อน
รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรื อถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30
วัน ก่อนวันยื่ นวีซา่ , หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่ อ-สกุล ให้ตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสื ออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็ นยูโร)
6.2 กรณี ผูเ้ ดิ นทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องทา BANK GUARANTEE (สกุลเงินเป็ นยูโร) มีอายุ 15 วัน
นับจากหนังสื ออกจากธนาคาร ที่ ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ ช่ ื อเจ้าของบัญชี
(บุ คคลที่ ออกค่าใช้จ ่าย) ต้อ งสะกดชื่ อ – สกุ ล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุ คคลที่ เจ้าของบัญ ชี อ อก
ค่าใช้จา่ ยให้(ผูเ้ ดินทาง) ต้องสะกดชื่ อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุ ณายื่ นขอจากธนาคารล่วงหน้า โดย
ใช้เวลาดาเนิ นงานประมาณ 3 วัน และใช้ย่ ื นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้ พร้อมกับต้องทา
หนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้ แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่ งฉบับ (Sponsor Letter) **สถานทูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจา**
7. กรณี ท่ ี เป็ นนั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา จะต้อ งมี ห นั ง สื อรั บ รองจากทางสถาบัน การศึ ก ษา (ตัว จริ ง) เท่า นั้ น
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดื อน ชื่ อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่ อสถานทูตที่ย่ ื น)
8. การบิ ดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้อง
ใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความ
ร่วมมื อในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ ไป
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อานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
9. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนาม
ของบริ ษทั ฯ
10. เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
11. การยื่ นวี ซา่ นั้น ผู เ้ ดิ นทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่ อท่านก่อนเท่านั้น ถึ งสามารถดาเนิ นการ
ขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่ ได้
ในการจองคิวยื่ นวีซา่ ไม่สามารถทาการเลื่ อนคิวได้หลังจากที่มีการจองคิวไปแล้ว หากผูเ้ ดินทางต้องการเลื่ อนคิวท่าน
จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการเลื่ อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริ การขึ้นอยูก่ บั ศูนย์รบั ยื่ น)
** เอกสารประกอบการยื่ นวีซา่ เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มยืน่ วีซ่าประเทศเชงเก้น
**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรอกข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง ตามความเป็ นจริง กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง **
ชื่ อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….........
นามสกุล[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………....
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………....
ชื่ อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….....
วัน /เดื อน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….......
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิ ด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……...........
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ....................................
โทรศัพท์ (มื อถื อ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….......
ในกรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ กรุ ณากรอก ชื่ อตัว นามสกุล ที่อยู ่ (หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………….................................…………………...................
สถานที่ทางานหรื อสถานศึ กษา(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................
ที่อยูท่ ่ ีทางานหรื อสถานศึ กษา............................................................................. .......................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................................
ตาแหน่งงาน ..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์ท่ ีทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน................................................... ..................................
รายได้ตอ่ เดื อน......................................บาท รายได้อ่ ื น.....................................จานวน................ .............................
แหล่งที่มา...............................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย
หย่า
ชื่ อ-นามสกุล บิดา......................................................................................................................... ..........................
ชื่ อ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................................
จานวนพี่นอ้ ง......................................................................
1...................................................................................... 2................................ ................................................
3...................................................................................... 4.................................... ............................................
ชื่ อ-นามสกุล คูส่ มรส ........................................................................................................................................
วันเกิด คูส่ มรส...................................................................................................................... ..................................
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จังหวัดที่เกิดของคูส่ มรส..................................................สัญชาติของคูส่ มรส..............................................................
วันที่จดทะเบียน..............................................................วันที่หย่า...............................................................................
จานวนบุตร......................................................................
1...................................................................................... 2.................................... ............................................
3...................................................................................... 4................................................................................
วีซา่ เชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปี ท่ ีผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่....................................................... ......................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมื อเพื่ อการขอวีซา่ เชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุ ณาระบุวนั ที่ หากทราบ)...................................................................................................... ...............
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซา่ เอง
มีผูอ้ ่ ื นออกให้ โปรดระบุ ชื่ อ-นามสกุล............................................................................................................
ที่อยู…่ ………………………………………………………………………………............................................................................
****************************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องใดๆ
ทัง้ สิ้ นทัง้ นี้ บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น
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