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โคเปนเฮเกน – เรคยาวคิ – The Sun Voyager – อาคารรัฐสภา – อาคารคอนเสิร์ต ฮอลล์ – Hofdi House 

จัตุรัส ซิตี ้ฮอลล์ – วงแหวนทองคาํ – นํา้พรุ้อนกเีซอร์ – นํา้ตกสโกก้า – อทุยานแห่งชาติธิงเลลร์ี 
ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – วคิ – ธารนํา้แขง็ไมดาล โจคูล – ขบัรถสโมโมบิล – อทุยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 

เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดาํ – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – เซลฟอสส – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคร์ีกจูเฟล 
แช่นํา้แร่บูล ลากูน – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยา – แฟรงค์เฟิร์ท – ช้อปป้ิง 

*** ล่าแสงเหนือโดยทมีงานท้องถิ่นทีชํ่านาญเส้นทาง *** 

ออกเดนิทาง ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 
 

จุดเด่นของรายการท่องเที่ยว 
1. นําท่านชมบ่อนํา้พุร้อน Geysir ทีม่ีความสูงของนํา้พุถึง 200 ฟุต จากพืน้ดิน 
2. ขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารนํา้แข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลาเซียร์ทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือทีถ่ึง 8,300 ตารางกโิลเมตร 
3. นําท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไดร์เวอร์ไกด์ผู้ชํานาญจะนําท่านไปยงัจุดทีม่ีโอกาสเห็นแสงเหนือมาก

ทีสุ่ดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีไ่ม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้
สูงทีจ่ะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) 

4. เข้าชมถํา้นํา้แข็งอนาคอนดาสีฟ้าแสนสวย ซ่ึงท่านจะได้สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
5. บ่อนํา้ร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อนํา้ร้อนซ่ึงเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย  
6. อสิระให้ท่าานช้อปป้ิงสินค้าย่านโรเมอร์ หรือ ถนน ZEIL วอล์คกิง้สตรีท ถนนช้อปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในโลกทีม่ีสินค้าแบรนด์

เนมช่ือดัง อาท ิหลุยส์วติตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดัง เป็นต้น 
 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ค) 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาท์เตอร์ D สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศช้ัน 4 โดยมี เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวก 
 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2)      โคเปนเฮเกน – เรคยาวคิ(ไอซ์แลนด์) – ชมเมือง – The Sun Voyager   
00.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG950 
06.35 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง / นําท่านผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง 

จากน้ันเช็ดค-อนิ ต่อเคร่ืองสู่กรุงเรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์ 
13.10 ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวคิ(Reykjavik) เทีย่วบินที ่FI205  



15.25 เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค 
Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ 
หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
จากนั้นนําท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik 
เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็นเมือง
ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีอยู่เหนือสุดของโลก 
และมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก นําท่านเที่ยว
ชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลแห่งนี ้
โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัขั้วโลก
เหนือมากท่ีสุดโดยตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนกั ทาํเลท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ  

 ซ่ึง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เม่ือเรคยาวิกกลาย
เป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมง จึงไดมี้การก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง ปัจจุบนัเขตเมืองมี
ประชากรประมาณ 120,000 คน นําท่านชม โซลฟาร์ (Sólfar หรือ The Sun Voyager) งานประติมากรรมรูปเรือท่ี
ตั้งอยูใ่นกรุง Reykyavik สร้างข้ึนโดยช่างสลกัช่ือ Jon Gunnar Arnason ท่ีโดยคนส่วนมากมกัจะเขา้ใจผิดวา่มนัคือ
สัญลักษณ์เรือไวก้ิง แต่จริงๆแล้ว The Sun 
Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่ง
ความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตยด์ว้ย 
โดยช่วงเวลาท่ีเหมาะกบัการไปเยีย่มชมงานศิลปะ
ช้ิน น้ีม า ก ท่ี สุ ด  คื อฤ ดู ร้อนใ นช่ วง ก ล า ง คื น 
เ น่ืองจากจะ เ ป็นช่วง เวลา ท่ี มีปรากฏการณ์ 
Midnight Sun หรือพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน ทาํให้แม้
จะเป็นเวลากลางคืนแล้วแต่ก็พระอาทิตยก์็ยงัไม่
ตกดิน จากน้ันนําท่านชมอาคารคอนเสิร์ตฮอลล์ 

Harpa ชั้ นนําและศูนย์ประชุมท่ีด้านนอกอาคารทาํด้วยกระจกแห่งน้ี มีความสวยงามโดดเด่นริมท่าเรือ การ
ออกแบบของ Harpa นั้นเป็นความร่วมมือกนัระหว่างสถาปนิกชาวเดนมาร์ก Henning Larsen, สถาปนิกชาว
ไอซ์แลนด์ Batteriio Architects และ Olafur Eliasson ศิลปินช่ือดงั ตวัอาคารเป็นรูปทรงเลขาคณิตและสร้างดว้ย
กระจก จึงทาํใหส้ะทอ้นแสงแดดอยา่งงดงาม ชมการผสมผสานกนัระหวา่งตวัอาคารท่ีออกแบบเป็นทรงเหล่ียมกบั
ทิวทศัน์ธรรมชาติของไอซ์แลนด ์ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Reykjavik Light Hotel / พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88


วนัที่สามของการเดนิทาง(3)         เรคยาวคิ – Golden Circle – นํา้พุร้อน Geysir  
     อุทยานแห่งชาตธิิงเลลร์ี – หมู่บ้านฮเวร์เรเกร์ด ี– วคิ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
นาํท่านออกเดินทางสู่ “เส้นทางวงลอ้ทองคาํ” (GOLDEN CIRCLE) เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
บ่ อ นํ้ า พุ ร้ อ น  ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง ม า ก ท่ี สุ ด ข อ ง
ไอซ์แลนด์ นาํท่านชม “บ่อนํ้ าพุร้อนไกเซอร์” 
(GEYSIR) ท่ีมีความสูงของนํ้ าพุถึง 200 ฟุตจาก
พื้นดิน ท่ีพวยพุ่งสู่ทอ้งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และ
ถือเป็นคาํศพัทท่ี์ใชเ้รียกนํ้ าพุร้อนแบบน้ีทัว่โลก 
จากนั้น นาํท่านชม นํ้ าตก GULL FOSS หรือ
นํ้ าตกทองคาํ (GOLDEN FALLS)ซ่ึงเป็นนํ้ าตก
ท่ี มี ค วา ม ส วย ง า ม ท่ี สุ ด  แล ะ ใ หญ่ ท่ี สุ ดใ น

ประเทศไอซ์แลนด ์สายนํ้าท่ีใสสะอาดท่ีเกิดจาก
การละลายของธารนํ้ าแข็งบนยอดเขาไหลลงมา 
นาํท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณ “อุทยานแห่งชาติซิง
เควลลิร์” (THINGVELLIR NATIONAL 
PARK)  ซ่ึงทางองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004 
ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานท่ี

แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผูน้ําของชาว
ไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นท่ี ท่ี
ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ีสวยงามของ
ไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง  จากนั้ นนําท่านชมรอย
แตกร้าวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 
14  เมตร ท่ีเกิดจากแผน่ดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 
และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปี
ละ 1 เซนติเมตร นําท่าน “ชมทะเลสาบ 
PINGVALLAVATN” ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



บ่าย นาํชม “ทะเลสาบเคริท” (KERID) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดข้ึนภายในปล่องภูเขาไฟ โดยปล่องภูเขาไฟน้ีเกิดข้ึนในสมยั
โบราณ เช่ือกนัว่าทะเลสาบแห่งน้ีมีอายุประมาณ 3,000 ปี ซ่ึงดบัแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีนํ้ าขงัตวัอยู่ใตดิ้นเป็น
ลกัษณะท่ีหาชมไดย้ากมาก โดยปล่องภูเขาไฟแห่งน้ี มีความลึกประมาณ 55 เมตร กวา้ง 170 เมตร อิสระให้ท่านชม
ความงดงามตามอธัยาศยันาํทุกท่านถ่ายรูปคู่กบั ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (EYJAJALLAJIKULL) ภูเขาไฟอนัโด่งดงั
ของไอซ์แลนด ์ภายหลงัจากการปะทุในช่วงปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะ
เวยีนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหวา่งทางท่านจะ
ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนังดงามยิ่ง นาํท่านชมหมู่บา้นฮเวร์เรเกร์ดี (Hveragerði) หมู่บา้นท่ีไดรั้บสมญานามว่า 
“หมู่บา้นแผน่ดินไหวหรือหมู่บา้นนํ้าพุร้อน” เป็นหมู่บา้นท่ีมหศัจรรยสุ์ดๆ เน่ืองจากลาํธารท่ีไหลผา่นกลางหมู่บา้น
เป็นนํ้ าพุร้อน(นํ้ าแร่) ในเมืองจะมีชาวไอซ์แลนด์และนกัท่องเท่ียวมาใช้บริการกนัอย่างเนืองแน่น เป็นธรรมชาติ
สุดๆ นอกจากน้ีเมืองน้ียงัมีกรีนเฮาท์ ท่ีใชป้ลูกพืชเมืองร้อนสําหรับบริโภคภายในประเทศอีกดว้ย เรียกไดว้่าเป็น
เมืองท่ีอยูเ่หนือท่ีสุดของโลกท่ีสามารถปลูกกลว้ยได ้จากนั้น ออกเดินทางสู่ “เมืองวกิ” (VIK) เป็นหมู่บา้นทางใตสุ้ด
ในไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบหลกัของเกาะ เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติอนั
บริสุทธ์ิ อยา่งเตม็ท่ี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั: KRIA HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที ่การเกดิแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถ 

คาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงทีจ่ะเกดิให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)       วคิ – ทะเลสาบธารนํา้แขง็ โจกลุซาลอน – ถํา้นํา้แขง็อนาคอนดา  
     ชายหาดไดมอนด์ บีช – สกาฟตาเฟล – วคิ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านชม “ทะเลสาบแม่นํ้ าแห่งธารนํ้ าแข็ง” 
หรือ “โจกุลซาลอน” (JOKULSARLON) เป็น
ทะเลสาบท่ีเต็มไปด้วยภูเขานํ้ าแข็ง ตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องไอซ์แลนด์ โดยจะมีกอ้น
ธารนํ้ าแข็งท่ีอยู่ในทะเลมีทั้ งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้
ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้น เดินทางสู่
ภูมิภาควัทนาโจกุล ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สาํหรับการเยี่ยมชมส่ิงมหศัจรรย ์ทางธรรมชาติ
แห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์นาํท่านออกเดินทางสู่ “ถํ้านํ้าแขง็วทันาโจกุล” หรือ “ถํ้านํ้าแขง็อนาคอนดา” 



(ANACONDA ICE CAVES) เป็นถํ้านํ้ าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ซ่ึงโดยบางคร้ังท่ีถูกเรียกวา่อนาคอน
ดา เน่ืองจากถํ้ามีความยาวและคดเค้ียวเหมือนงู นาํท่าน เขา้ชมภายในถํ้านํ้ าแข็งท่ีมีสีฟ้าใส ซ่ึงเป็นอญัมณีท่ีซ่อนอยู่
ใต้ธารนํ้ าแข็งวทันาโจกุล (VATNAJOKULL) 
โดยถํ้าอนาคอนดาและถํ้านํ้าแขง็คริสตลัมีรูปร่าง
และนํ้ าแข็งสีฟ้าใส มีความสวยงาม นาํทางโดย
ไกด์ท้องถ่ินผู ้ชํานาญเส้นทางเก็บภาพความ
งดงามอยา่งจุใจ (ถํ้านํ้ าแข็งอนาคอนดา เมืองวทั
นาโจกุล (VATNAJUKULL) สามารถเขา้ชมได้
ตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคม ซ่ึงข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ  / นํ้ าแข็ง กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเข้าชมถํ้ านํ้ าแข็งคัทลา
เป็นการทดแทน เข้าชม “ถํ้ านํ้ าแข็งคทัลา” 
(KATLA CRYSTAL ICE CAVES) ซ่ึงตั้งอยู่ใตธ้ารนํ้ าแข็งไมดาลโจคูล นาํท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถ
ขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (4WD SUPER JEEP) ชมวิวทิวทศัน์ท่ีแปลกตาระหวา่งทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์ทอ้งถ่ินจะ
เตรียมรองเทา้ตะขอ้และหมวกกนัน็อค ให้กบัทุกท่าน เพื่อการเดินท่องเท่ียวอยา่งปลอดภยั นาํท่านเดินจากจุดจอด
รถประมาณ 15 นาที จนถึงบริเวณปากถํ้ า ถํ้ านํ้ าแข็งคทัลา ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟคทัล่า ท่ีดบัลงแลว้ นาํท่านเขา้ชม
ภายในถํ้านํ้าแขง็ท่ีมีสีฟ้าสวยงาม นาํทางโดยไกดท์อ้งถ่ินผูช้าํนาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอยา่งจุใจ) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชมและถ่ายรูปภูเขานํ้าแขง็ในระยะใกลอิ้สระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ นาํท่านเดินเล่นชายหาดนํ้ าแข็ง 

ICE BEACH หรือท่ีเรียกกนัวา่ DIAMOND BEACH อิสระให้ท่านถ่ายรูปความสวยงามตามอธัยาศยั นาํท่านออก
เดินทางสู่เขต “อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล” (SKAFTAFELL) เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติวทันาโจกุล นาํ
ท่านเท่ียวชมทศันียภาพทางใตข้องประเทศไอซ์แลนด ์ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ี
แขง็ตวั แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั: KRIA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)      วคิ – ธารนํา้แขง็ไมดาล โจคูล – ขบัรถสโมโมบลิ                     
นํา้ตกสโคคาร์ ฟอสส์ – หาดทรายดาํ – เรคยาวกิ – ล่าแสงเหนือ(Aurora Hunting) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นาํท่านเดินทางสู่ บริเวณธารนํ้ าแข็ง MYRDALSJOKULL GLACIER ธารนํ้ าแข็งซ่ึงมีความหนาของนํ้ าแข็งมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความ
หนาของนํ้ าแข็งถึง 1 กิโลเมตร นําท่านต่ืนเต้น
เร้าใจกับการน่ังรถโฟร์วิล (ขับเคล่ือนส่ีล้อ) ไต่
ข้ึนเขา ท่ี มีความสูงชัน  และมีความสูงกว่า
ระดบันํ้ าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้น มีเวลาให้
ท่ า น ไ ด้สั ม ผ ัส กับ ก า ร ขับ ร ถ ส โ น ว์โ ม บิ ล
(SNOWMOBILE) ในบริเวณธารนํ้ าแข็งขนาด
ใหญ่บนกลาเซียร์ (MYRDALJOKUL) ซ่ึงเป็น
กลาเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดย
มีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร  

***  การขบัสโนโมบิล ขบัคนัละสองท่าน หากต้องการขบัคนเดยีวจ่ายเพิม่ท่านละ 7,000 บาท *** 
*** มชุีดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลยุหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม เรยนิ์สดรันกา้ร์ (Reynisdrangar) 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวา
ของภูเขาไฟ และก่อตัวข้ึนกลางแม่นํ้ าตาม
ธรรมชาติ ชมหาดทรายดาํ ท่ีเต็มไปดว้ยหินสี
ดาํและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต ์(เกิด
จากลาวาภูเขาไฟท่ีแขง็ตวัอยา่งรวกเร็วเม่ือเจอนํ้ า
กบัทะเลท่ีเยน็) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนใน
โบสถ์และในบริเวณน้ียงัเต็มไปด้วยบรรดานก
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ 
พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ารัก นําท่าน

ชมความงามของ “นํ้ าตกสโคคาร์ฟอสส์” 
(SKOGAFOSS) ซ่ึงเป็นนํ้าตกท่ีสวยงามอีกแห่ง
หน่ึงของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 
เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่นํ้ าสโกกา้ นาํท่านชม



ความงามของนํ้าตกเซลยาลนัส์ฟอส (SELJALANDSFOSS) ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์ 
มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่นํ้ าสโกกา้ นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ “เมืองเซลล์ฟอสส์” (SELFOSS) 
(70 ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 1ช.ม.)เมืองสวยริมชายฝ่ัง ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนัสวยงาม มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทบัใจกบัธรรมชาติบริสุทธ์ิ ได้เวลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ “กรุงเรคยาวิก” 
(REYKJAVIK) (60 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็น
เมืองหลวงท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก และมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั: REYKJAVIK LIGHT HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 *** พเิศษสุด นําท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) พนักงานขับรถผู้ชํานาญจะนําท่านไปยงัจุดทีม่ีโอกาสเห็น
แสงเหนือมากทีสุ่ดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้แต่มี
ความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากางคืนช่วงฤดูหนาว) *** 

 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)      เรคยาวกิ – คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ – เคร์ิกจูเฟล  
  ดนิเนอร์บนอาคารพาลาน(ชมววิ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 นาํท่านเดินทางสู่ “คาบสมุทรสไนลแ์ฟลส์เนสส์” (SNAEFELLSNES PENINSULAR) ไอซ์แลนดข์นาดเล็ก มี
สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย อาทิ นํ้ าตก,
ภูเขา,ทะเล จากนั้ น เดินทางสู่ “ภูเขาเคีร์กจูเฟล”
(KIRKJUFELL) เป็นภูเขาทางฝ่ังตะวนัตกของ
ไอซ์แลนด์ (WEST ICELAND) หน่ึงในสถานท่ี
ถ่ายภาพทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซ์แลนด ์
ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว ํ่า มีนํ้ าตกและธารนํ้ า
รายรอบ เป็นภาพสัญลกัษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็
วา่ได ้ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่า
จะมาเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี  

 



โดยเฉพาะในหนา้หนาวท่ีจะมองเห็นภูเขา KIRKJUFELL ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเรคยาวิก จากนั้น อิสระเลือกซ้ือหาสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก ชมย่านถนนคนเดินท่ี

สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารสวยๆ เรียงรายไปดว้ยสินคา้พื้นเมืองและแบรนดต่์างๆ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
ตามอธัยาศยั ในยา่นถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั จากนั้นนาํท่านข้ึนลิฟตสู่์ชั้นบนสุดของตึกพาลาน 
(PERLAN) เป็นตึกสไตลโ์มเดิร์น ซ่ึงมีภตัตาคารอยูด่า้นบนใหท่้านชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเรคยาวิกอยา่งเต็มท่ี
แบบ 360 องศา 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik พร้อมชมววิทีส่วยงามของ
กรุงเรคยาวกิในยามคํา่คืน 

ที่พกั: REYKJAVIK LIGHT HOTEL / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)      เรคยาวกิ – ชมเมือง – อาคารรัฐสภา – อาคารคอนเสิร์ต ฮอลล์    
   แช่นํา้แร่บลู ลากนู(Blue Lagoon)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นนาํท่านชมกรุงเรคยาวคิ Reykjavik นาํท่านถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจาํเมือง โบสถ์ฮลัล์กรีมสคิร์คยา 
(Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์
ท่ีสูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ตวัโบสถ์มีความสูงถึง 
74.5 เมตร สร้างตามแบบ สถาปัตยกรรม
แนวอิมพราสชั่นนิส เร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 
แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของ
โบสถ์ยงัมีอนุสาวรียข์องเลฟร์ อีริกสัน (Leifr 
Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบ้ืองหน้า ซ่ึงใน
ประวติัศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือวา่วาเลฟร์ เป็นชาว
นอสร์ ชาติยุโรปคนแรกท่ีไปเหยียบดินแดน
แถบอเมริกาเหนือซ่ึงรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรียน้ี์สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เน่ืองในโอกาส 



เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี นาํท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยัและ  นาํท่านไปชมสถานท่ีสาํคญัอีก
แห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียง 
ผูน้าํ 2 ประเทศมหาอาํนาจผูย้ิง่ใหญ่ในการยติุสงครามเยน็ ผา่นชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด ์และศาลาเทศบาลเมือง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารไทย 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเก็บภาพประภาคารกรอตตา้ (Lighthouse)  ท่ีตั้งอยู่ริมชายฝ่ังเป็นจุดชมวิวทอ้งทะเลท่ีสวยงามของ

กรุงเรคยาวิค จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้ า
ร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อนํ้ าร้อน
ซ่ึง เต็มไปด้วยแร่ธา ตุมากมาย  อาทิ  ซิลิกา 
(Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิลิ
กา (Sillica mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), 
โซเดียม(Sodium), โปตัสเซียม (Potassium),  
แคลเซ่ียม (Calcium), ซัลเฟต (Salphate), 
คลอรีน Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon Dioxide) เป็นตน้ นอกจากนั้นภายในบ่อนํ้ าร้อนบูลลากูนยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และ
รักษาโรคท่ีเก่ียวกบัผวิหนงัได ้และยงัช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสบายตวั จากการ
ลงแช่และอาบนํ้าในบ่อนํ้าร้อนบูลลากูน 
*** พเิศษ ทางบูลลากนู ได้จดัเตรียมอปุกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้า
แตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมเีวลาผ่อนคลายกบัการแช่นํา้แร่อย่างจุใจ *** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั: Hotel Keflavik / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)      เคฟลาวคิ – แฟรงค์เฟิร์ท – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 
07.25 เหิรฟ้าสู่กรุงแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนั โดย

สายการบินไอซ์แลนด ์แอร์ เท่ียวบินท่ี FI520 
12.05 เดินทางถึงกรุงแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนั น ำ

ท่ำนชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ท” หรือ แฟรงค์เฟิร์ท 
อัม ไมน์ เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลาย
ศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึ   งกษัตริย์และ
จักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิ ธี
ราชาภิเษก ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าไมน์ (Main river) 



และเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ฟรงกเ์ฟิร์ท และธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ท เป็นเมืองท่ีร่ํารวยท่ีสุดในกลุ่ม
สหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน ชมจตุัรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์ บา้นเรือน
และร้านคา้ในเขตเมืองเก่ายงัคงอนุรักษส์ถาปัตยกรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งน่าท่ึง  นาํท่านเขา้สู่ถนน ZEIL คือถนนชอ้ป
ป้ิงและสถานท่ีชั้นนาํในการซ้ือสินคา้ในเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้นท่ีระหวา่ง Konstablerwache และ 
Hauptwache ท่ีถูกเรียกวา่ The Fifth Avenue ของเยอรมนัท่ีมีทุกอยา่งให้เลือกสรร ทั้งร้านบูติก ร้านคา้ท่ีเต็มไปดว้ย
สินคา้จากต่างประเทศ   

คํ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)        แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
13.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 921 

วนัที่สิบของการดนิทาง(10)       กรุงเทพฯ 
06.20  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้นําทวัร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นสําคัญ 
 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ (รวมทปิพนักงานขบัรถ)  
วนัเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

03 – 12 ธ.ค.64 162,900 162,900 157,900 30,900 

28 ธ.ค.64 – 06 ม.ค.65 169,900 169,900 164,900 30,900 

22 ม.ค. – 31 ม.ค.65 162,900 162,900 157,900 30,900 

12 – 21 ก.พ.65 162,900 162,900 157,900 30,900 

17 – 26 ก.พ.65 162,900 162,900 157,900 30,900 

03 – 12 มี.ค.65 162,900 162,900 157,900 30,900 

17 – 26 มี.ค.65 162,900 162,900 157,900 30,900 

24 มี.ค. – 02 เม.ย.65 162,900 162,900 157,900 30,900 

(กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

รวมค่า RT-PCR TEST ก่อนกลบัประเทศไทยแล้วหากมกีารยกเลกิการตรวจทางบริษทัจะคืนเงนิให้ 3,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิค // แฟรงคเ์ฟิร์ท-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศก่อนหลงั)  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล

เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี 

ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิ่ม 
 ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวั
เขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยวนัล่ะ 100 บาท / ต่อท่าน / ต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ี
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 



 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 
     การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 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 อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ

วซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 
 



 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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