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วนัแรกของการเดนิทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ   
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 

เคาทเ์ตอร์ D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) สต๊อกโฮล์ม - เรคยาวกิ - ดร์ีโฮเลย์ 
01.25 เหินฟ้าสู่กรุงสตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG960 
06.55 เดินทางถึงสนามบินสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวเีดน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้จากนั้น เตรียมตวัต่อเคร่ืองสู่

กรุงเรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด ์
12.50 ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวคิ โดยสายการบินไอส์แลนดแ์อร์ เท่ียวบินท่ี FI307  
15.15 เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค เมืองหลวง

ของประเทศไอซ์แลนด ์หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง
แล้ว  เ ดินทาง สู่ ดินแดนแห่งคาบสมุทรดี ร์โฮ เลย์  
(Dyrhólaey Peninsula) ท่ี เ ล่ืองช่ือด้านทัศนียภาพอัน
ตระการตาของชายฝ่ังทางใต้ของไอซ์แลนด์ และมี
ทศันียภาพอนังดงาม เช่น เสาหินบะซอลตท่ี์ประกอบข้ึน
เป็นส่วนน้ีของแหลม และทิวทศัน์อนัน่าท่ึง ซ่ึงมีความ
อุดมสมบูรณ์ของนกนานาพนัธ์ุ โดยส่วนใหญ่มกัเป็นเป็ด
ไอเดอร์ นกพฟัฟินแอตแลนติกท่ีอพยพยา้ยถ่ินเป็นท่ีช่ืนชอบของไอซ์แลนด ์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

ที่พกั: HOTEL DYRHOLAEY หรือ ที่พกัในระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 



วนัที่สามของการเดนิทาง (3) ดร์ีโฮเลย์ - ถ า้น า้แขง็ - ทะเลสาบธารน า้แขง็โจกลุซาลอน  
   หาดไดมอนด์บีช - สกดีาราร์ซานดูร์ - ธารน า้แขง็สวนิาเฟลล์สโจกลุ - ดร์ีโฮเลย์   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

หลังอาหารเดินทางสู่จุดนัดหมายบริเวณสถานีน ้ ามัน 
Freysnes (ช่วงฤดู ร้อน)  หรือจาก Jökulsárlón Glacier 
Lagoon (ช่ วงฤ ดูหนาว)  ซ่ึ งตั้ งอยู่บนถนนวงแหวน
หมายเลข 1 จากนั้นเปล่ียนการเดินทางดว้ยรถซุปเปอร์จ๊ี
ปผ่านภูมิประเทศท่ีสวยงามตระการตาซ่ึงถูกธารน ้ าแข็ง
กดัเซาะมานานหลายทศวรรษเขา้ไปในหุบเขาน ้าแข็งก่อน
จะปีนข้ึนไปท่ีปากถ ้าสีฟ้าใสซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติเพื่อ
ไปยงัถ ้าน ้าแขง็ ‘Sapphire Ice Cave’ ถ ้าน ้าแขง็มีการ 
 
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยถ ้าจะละลายและเปล่ียนแปลงทุกฤดูร้อน และแตกต่างในฤดูหนาว ***ระยะเวลาในการเดินชม
เปล่ียนแปลงไดต้ั้งแต่ 1-3 ชัว่โมง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ซ่ึงจะถูกประเมินโดยไกดท์อ้งถ่ิน 
(ฤดูกาลของการชมถ ้าน ้ าแข็งจะเร่ิมในเดือนตุลาคมและส้ินสุดภายในวนัท่ี 31 มีนาคม ในบางกรณีสามารถชมถ ้าน ้ าแข็ง
ไดใ้นช่วงตน้ปี หรือแมแ้ต่ในเดือนเมษายน แต่ทั้งน้ีนั้นจะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้บริษทัฯ 
จะเปล่ียนไปชมท่ี ‘ถ ้าน ้าแขง็คทัลา Katla Ice Cave’ บนธารน ้าแขง็มิร์ดาลสโจกุลแทน) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ‘โจกุลซาลอน’ ทะเลสาบธารน ้ าแข็ง ท่ี มี

ช่ือเสียงท่ีสุดของไอซ์แลนด์ โจกุลซาลอนตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ประมาณก่ึงกลางระหว่างเขตอนุรักษ์
ธรรมชา ติสกัฟตา เฟลล์  (Skaftafell Nature Reserve) 
และเฮิฟน์ (Höfn) โจกุลซาลอนเกิดจาด ธารน ้ าแข็ง ‘เบร
ดาเมร์คูร์โจกุล’ (Breiðamerkurjökull) ซ่ึงเป็นล้ินน ้าแข็งท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของยุโรปจากธารวาทนาโจกุล เม่ือภูเขาน ้ าแข็ง
เคล่ือนตวัขา้มทะเลสาบและลอยออกไปในทะเลหรือซดั
ข้ึนฝ่ังท่ีอยู่ใกล้ๆ  เน่ืองจากความแวววาวของหาดทรายสี
ด าของ ‘เบรดาเมร์คูร์ซานดูร์’ (Breiðamerkursandur) ท า
ให้บริเวณน้ีได้รับฉายาว่า 'หาดทรายเพชร' (Diamond 
Beach) จากนั้นน าท่าน น าท่านสู่จุดชมวิวซาก ‘สะพาน
สกีดารา’ ซ่ึงเป็นผลจากจากการระเบิดของภูเขาไฟวาท
นาโจกุล ในปี 1996 ภูเขาน ้ าแข็งขนาดใหญ่ท่ีมากับน ้ า
ท่วมไหลลงสู่ท่ีราบและเศษน ้ าแข็งจ านวนหน่ึงพุ่งชน



สะพานจนพงั สะพานสกีดาราเคยเป็นช่วงท่ียาวท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ชม ‘ธารน ้าแขง็สกีดาราราโจกุล’ และ ‘ธารน ้าแข็งสวิ
นาเฟลล์สโจกุล’ ท่ามกลางทิวทศัน์ของ ‘สกีดาราร์ซานดูร์’ (Skeidarársandur) ซ่ึงเป็นท่ีราบทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
สมควรแก่เวลา เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

ที่พกั: HOTEL DYRHOLAEY หรือ ที่พกัในระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  ธารน า้แขง็ไมดาล โจคูล - ขบัรถสโมโมบิล - น า้ตกสโกกาฟอสส์   
      น า้ตกเซยาลนัฟอสส์ - เรคยาวกิ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

 
ห ลั ง อ า ห า ร เ ดิ น ท า ง สู่  Arcanum Base Camp 

(Mýrdalsjökull Base) น าท่านนัง่รถโฟร์วิลไต่ข้ึนเขาท่ีมี
ความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 1,000 
เ ม ต ร  สู่ บ ริ เ ว ณ ธ า ร น ้ า แ ข็ ง  ‘มิ ร์ ด า ล ส โ จ กุ ล ’ 
(Myrdalsjökull) ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่เป็นอันดับส่ี
ของไอซ์แลนด ์ครอบคลุมพื้นท่ีเกือบ 600 ตารางกิโลเมตร 
ซ่ึงตั้งอยูบ่นภูเขาไฟคทัลา (Katla) ท่ีมีช่ือเสียงและยงัปะทุ
อยู ่ และใตธ้ารน ้ าแข็งมิร์ดาลสโจกุลยงัมีภูเขาไฟไอยาฟ
ยาพลาเยอร์คูดุล (Eyjafjallajökull) ท่ีเคยปะทุข้ึนในเดือนมีนาคม 2010 เปิดประสบการณ์ต่ืนเตน้เร้าใจกบัการขบัรถสโนว์
โมบิล (Snowmobile) สู่ทศันียภาพอนังดงามของธารน ้ าแข็ง ส ารวจธารน ้ าแข็งอนักวา้งใหญ่ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
เพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามจากดา้นบนสัมผสัประสบการณ์การผจญภยัและทศันียภาพอนัน่าท่ึงของธารน ้ าแข็ง
แห่งน้ี 

*** รถสโนโมบิล ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย *** 
*** มีชุดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “น ้ าตกสโกกาฟอสส์” (Skogafoss) น ้ าตกท่ี

ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในไอซ์แลนด ์ทางตอนใตข้องประเทศ 
เคยเป็นส่วนหน่ึงของหน้าผาของชายฝ่ังทะเลในอดีต 
น ้ าตกสโกกาฟอสส์ มีความสูงถึง 60 เมตรและกวา้ง 25 
เมตร ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัเพราะน ้ าตกน้ีมาจากธาร
น ้ าแข็งสองแห่งโดยตรง คือ ‘เอยาฟยาลลาโจกุล’ และ 
‘มิร์ดาลสโจกุล’ ตัวน ้ าตกนั้ นตั้ งอยู่บนแม่น ้ าสโกกา 
(Skógá) ท่ีไหลผ่านท่ีราบ ‘สโกการ์ซานดาร์’ และไหล



ต่อไปยงัมหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นเดินทางสู่ ‘น ้ าตกเซลยาลนัส์ฟอสส์’ (Seljalandsfoss) เป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรย์
ทางธรรมชาติท่ีงดงามท่ีสุดในไอซ์แลนด์ และเป็นน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงเป็นอนัดบัสองในประเทศรองจากน ้ าตกกุลล์ฟอสส์ 
ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางใตข้องไอซ์แลนดโ์ดยมีความสูงถึง 60 เมตร ลกัษณะเด่นท่ีสุดของเซลยาลนัส์ฟอสส์คือทางเดินท่ีทอด
ยาวไปรอบๆ หนา้ผาดา้นหลงัน ้ าตกมีถ ้ากวา้ง มีโขดหินและเส้นทางท่ีสามารถเดินชมไดเ้ต็มท่ีในฤดูร้อน สมควรแก่เวลา
เดินทางกลบัสู่เมืองเรคยาวกิ 

 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

ที่พกั: HOTEL DYRHOLAEY หรือ ที่พกัในระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) เรนิสแดรงเกอร์ - หาดทรายด า - วงกลมทองค า - ปล่องภูเขาไฟเคริด  
    น า้ตกกลูฟอสส์ - น า้พุร้อนกเีซอร์ - อุทยานแห่งชาตธิิงเลลร์ี - เรคยาวกิ - ล่าแสงเหนือ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางชายหาด ‘เรยนิ์สฟายาร่า’ (Reynisfjara) หรือ ‘หาดทรายด า’ ตั้งอยู่ใกลก้บัหมู่บา้นริมชายฝ่ังวิก บน
ชายฝ่ังทางใตข้องประเทศไอซ์แลนด ์โดยตั้งตระหง่านอยู่
ใต้ภูเขาเรย์นิสฟยาลล์ (Mt. Reynisfjall) ท่ีปลายสุดของ
หาดทรายสีด าท่ีทอดยาวสุดสายตา ชม “เรยนิ์สดรันกา้ร์” 
เป็นกลุ่มหินท่ีน่าประทบัใจตั้งอยู่ใกลช้ายหาด เสาหินสูง
ตระหง่านเป็นหินบะซอลตท่ี์มีหนามแหลมยืน่ออกมาจาก
มหาสมุทร 66 เมตร National Geographic ไดร้ะบุสถานท่ี
ท่ีไม่ธรรมดาแห่งน้ีไวใ้นหมู่ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลก! 
และเคยถูกจดัอนัดับให้เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลก
เม่ือปี 1991 และเคยใช้เป็นฉากของ 'North of the Wall' 
ในของซีรีย ์Game of Thrones อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ 
‘วงกลมทองค า’ เส้นทางท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ไอซ์แลนด์ ชม ‘ปากปล่องภูเขาไฟเคริด’ (Kerið)  หรือ 
Kerid Crater Lake ทะเลสาบปล่องภู เขาไฟแห่ง น้ีมี สี
แปลกตาและเรียกอีกอย่างว่า "ดวงตาของโลก" ท่ีมีอายุ 
3000 ปี หินภูเขาไฟท่ีมีแร่เหล็กเรืองแสงเป็นสีแดง 
ทะเลสาบด้านในเป็นสีน ้ าเงินอมน ้ าเงินจากแร่ธาตุ และ
พืชพรรณเขียวชอุ่มแผก่ระจายไปทัว่ภูมิประเทศ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย หลังอาหารน าท่านชม ‘น ้ าพุ ร้อนกีย์เซอร์’ (Geysir 
Geothermal Park) นอกจาก  Old Faithful ใน อุทย าน
แห่งชาติ Yellowstone ของอเมริกาแลว้ น ้ าพุร้อนกียเ์ซอร์
แห่งน้ียงัเป็นน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ชม 
‘สโทรคูร์’ (Strokkur) บ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
พื้นท่ีคเวราซนัดาร์ (Hverasandar) ในหุบเขาความร้อนใต้
พิภพ “ฮัวกาดาลู” (Haukadalur Valley) โดยยิงน ้ าเดือด
ขนาดใหญ่จากความสูง 20 เมตร - 40 เมตร  

 
สโทรคูร์จะปะทุทุก 5-10 นาที จากนั้นชม ‘น ้ าตกกุลล์
ฟอสส์’ (Gullfoss Waterfall) หรือ "น ้ าตกทองค า” เป็น
น ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป และแน่นอนว่าเป็น
น ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงอีกดว้ย น ้ าตกอนังดงามไหลมา
จาก “แม่น ้ าฮวิตา” (Hvitá) ไหลจากธารน ้ าแข็ง ‘ลางโจกุล’ 
(Langjökull) ซ่ึงเป็นธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ไอซ์แลนด์ เน่ืองจากน ้ าตกมี 2 ชั้น กุลล์ฟอสส์จึงควรถูก
มองว่าเป็นสองส่วนแยกจากกนั น ้ าตกชั้นแรกสั้ นกว่าสูง 
11 เมตร (36 ฟุต) ในขณะท่ีน ้าตกชั้นท่ีสองสูง 21 เมตร (69 ฟุต) ก าแพงหุบเขาทั้งสองดา้นของน ้าตกมีความสูงถึง 70 เมตร 
(230 ฟุต) ซ่ึงไหลลงสู่หุบเขาลึก จากนั้ นเดินทางผ่าน
ทะเลสาบ Tingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ี สุดในไอซ์แลนด์  สู่  ‘อุทยานแห่งชา ติ ธิ ง เวล ลี ย์’ 
(Þingvellir National Park) สถานท่ี ท่ี มีความส าคัญทาง
ธรรมชา ติและทางประวัติ ศาสต ร์ ท่ีส าคัญส าห รับ
ไอซ์แลนด์และโลก เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
ไอซ์แลนด์ และทางองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004 เดินเทา้สู่ช่องเขา 
‘อัลมันนาจา’ (Almannagjá) ซ่ึงเป็นรอยเล่ือนหรือจุดท่ี
แผน่เปลือกโลกอเมริกาเหนือและแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียแยกออกจากกนั ซ่ึงบริเวณอลัมนันาจาเป็นท่ีเดียวในโลกท่ีเรา
สามารถเห็นรอยแยกแผ่นเปลือกโลกหรือรอยต่อสองทวีปท่ีอยู่เหนือผิวน ้ าได้อย่างชดัเจน ชม Lögberg ซ่ึงเป็นหินท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของรัฐสภา Althing ของไอซ์แลนด์ หรือสถานท่ีแสดงความคิดเห็นและคดัเลือกผูน้ าของชาว
ไอซ์แลนด ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

ที่พกั : GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือ ที่พกัในระดบัใกล้เคยีง 



*** พเิศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ช านาญจะน าท่านไปยงัจุดทีม่ีโอกาสเห็นแสงเหนือมาก
ทีสุ่ดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้แต่มีความเป็นไป
ไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) *** 

 
 
 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) เรคยาวกิ - ภูเขาคร์ีกจูเฟล - น า้ตกเฮิร์นฟอสส์ซา 
      ประภาคาร  ‘กรอตตา’ - บลูลากนู   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

หลังอาหารเดินทางสู่ ‘ภูเขาเคิร์กจูเฟลล์’ (Kirkjufell) 
เป็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างโดดเด่น มีความสูง 463 เมตร ซ่ึง
พบได้บนชายฝ่ังทางเหนือของคาบสมุทรสไนล์แฟลซ
เนสของไอซ์แลนด์ มกัถูกเรียกว่า 'ภูเขาท่ีมีการถ่ายภาพ
มากท่ีสุดในไอซ์แลนด์' เน่ืองจากมีรูปแบบท่ีน่าท่ึงและ
ท าเลชายฝ่ังท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงเป็นหน่ึงในภูเขาท่ีสวย
ท่ีสุดในโลก 10 อนัดับแรก สีสันของ เคิร์กจูเฟลล์ จะ
เปล่ียนไปตามฤดูกาลท่ีผา่นไป ฤดูร้อนมองเห็นเป็นสี 
เขียวชอุ่ม เต็มไปดว้ยชีวติชีวา ในขณะท่ีฤดูหนาวก็ปกคลุมไปดว้ยหิมะ และยงัเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดวา่เป็น ‘ภูเขาหวัลูกศร’ 
(Arrow Head) ในซีรีย ์Game of Thrones จากนั้นเดินทาง
สู่ น ้ าตก ‘เฮินฟอซซาร์’ (Hraunfossar) หรือ "น ้ าตก
ลาวา" เป็นน ้าตกท่ีสวยงามท่ี เกิดข้ึนจากล าธารท่ีไหลออก
จากทุ่งลาวา น ้ าตกไหลลงมาตามหน้าผาลาวาท่ีมีความ
กวา้งประมาณ 900 เมตร แต่ลดลงจากความสูงเพียง 12 
เมตร ส่ิงท่ีท าให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือไม่มีแม่น ้ าอยู่
เหนือน ้าตก แต่น ้าตกน้ีประกอบดว้ยสายน ้ าหลายร้อยสาย
ท่ีโผล่ออกมาจากหินภูเขาไฟท่ีมีรูพรุนและปกคลุมไป



ดว้ยตะไคร่น ้ าของทุ่งลาวาตกลงสู่แม่น ้ าควิททา (Hvítá) ใกลก้นัยงัมีน ้ าตก ‘บาร์นาฟอสส์’ (Barnafoss) น ้ าตกขนาดเล็ก
อีกแห่งหน่ึงท่ีมีความลาดชนัสูง 5 เมตร น ้าไหลผา่นช่องเขาแคบๆ ท่ีสวยงามกลมกลืนกบัน ้าตกเฮินฟอซซาร์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางกลับสู่เรคยาวิก ชม ประภาคาร  ‘กรอตตา’ (Grótta) ซ่ึงตั้ งอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีปลาย

คาบสมุทรเซลตย์าร์นาร์เนส ประภาคารปัจจุบนัของกรอตตา แต่เดิมสร้างข้ึนในปี 1897 และสร้างข้ึนใหม่ในปี 1947 และ 
 
เป็นหน่ึงในประภาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ประภาคารสูง 6 เมตร จากนั้นเดินทางสู่บ่อน ้ าร้อน ‘บลูลากูน’ (Blue 
Lagoon) ซ่ึงเป็นบ่อน ้ าร้อนซ่ึงเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา, พืชทะเล,โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, 
โปตสัเซียม,  แคลเซ่ียม, ซัลเฟต, คลอรีนเป็นตน้ นอกจากนั้นภายในบ่อน ้ าร้อนบูลลากูนยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่าน
ผอ่นคลาย และรักษาโรคท่ีเก่ียวกบัผวิหนงัได ้และยงัช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสบายตวั  
จากการลงแช่และอาบน ้าในบ่อน ้าร้อนบูลลากูน 
*** พิเศษ ทางบลู ลากูน ไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ในการเขา้ใชบ้ริการไวใ้ห้เรียบรอยแลว้ อาทิ ครีมทาผวิ, รองเทา้แตะ และ

ผา้ขนหนู ใหท้างมีเวลาผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่อยา่งจุใจ *** 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

ที่พกั : GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือ ที่พกัในระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7) เรคยาวกิ - ล่องเรือดูวาฬ - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยา - บ้านฮอฟด ี 
      ปฎมิากรรม ‘Sun Voyager’ - ตกึพาลาน - เคฟลาวกิ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 



น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ‘ล่องดูปลาวาฬ’ (Reykjavik Whale Watching) ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการ
ชมสัตว์ทางท้องทะเล ซ่ึงท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธ์ุ ไม่ว่าจะเป็น
พนัธ์ุKiller Whale (Orca),Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบกบัความน่ารักของ
ปลาโลมา Dolphin ซ่ึงจะมาวา่ยน ้าหยอกลอ้ท่านอยูข่า้งเรืออยา่งมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติ
ซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น  
*** บนเรือมีชุดกนัหนาวบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณทีีเ่รือยกเลิกให้บริการหากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย ***  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น า ท่ า น เ ข้ า ช ม  ‘โ บ ส ถ์ ฮั ล ล์ ก รี ม ส คิ ร์ ค ย า ’ 

(Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์นิกายลูเทอแรน ในกรุงเรค
ยาวิก มีความสูง 73 เมตร เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ี สุดใน
ไอซ์แลนด์และเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 ของ
ไอซ์แลนด ์จากนั้นชม ‘บา้นฮอฟดี’ (Hofdi House) สถานท่ี
จดัประชุมสุดยอดเรกยาวกิ ในปี 1986  

 
 
เม่ือประธานาธิบดีเรแกนแห่งสหรัฐอเมริกาและประธาน
กอร์บาชอฟแห่งสหภาพโซเวียต ชม ปฎิมากรรม ‘Sun 
Voyager’ ซ่ึ ง ค ล้ า ย กั บ เ รื อ ย า ว ข อ ง ช า ว ไ ว ก้ิ ง 
ประติมากรรมกลางแจง้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 200 
ปีของเมืองเรคยาวิก ชมย่านถนนคนเดินท่ีสองขา้งทาง
เต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินคา้พื้นเมือง
และแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตาม
อธัยาศยั ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั 
น าท่านข้ึนลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของตึกพาลาน เป็นตึกสไตล์
โมเดิร์น ท่ีมีภตัตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทศัน์
ของกรุงเรคยาวคิอยา่งเตม็ท่ีแบบ 360 องศา จากนั้นเดินทาง
สู่เมืองเคฟลาวกิ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

ที่พกั : COURTYARD BY MARRIOTT KEFLAVIK หรือ ที่พกัในระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) เรคยาวกิ (เดนิทางกลบั) - สต๊อกโฮล์ม - ช้อปป้ิงที่ห้าง NK 
*** บริการอาหารเช้าแบบกล่อง *** 

04.00 น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 
07.35 ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินไอส์แลนด์แอร์ เทีย่วบินที ่FI306  



11.45  เดินทางถึงสนามบินสต๊อกโฮล์ม หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ Lobster  
บ่าย หลงัอาหารอิสระเลือกซ้ือสินคา้ยา่นถนนคนเดิน Drottningatan ของกรุงสต็อคโฮลม์ หรือชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้เอ็น

เค NK ซ่ึงเป็น “ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปเหนือ” อนัทนัสมยั ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, 
Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั   

ที่พกั: SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) สต๊อกโฮล์ม - เดนิทางกลบั  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินสต๊อกโฮล์ม มีเวลาให้ท่านท าภาษี (Tax Refund) 
13.30  เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการไทย เทีย่วบินที ่TG961 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
05.45  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

  
 
 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน ทั้งนี้การตัดสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคัญ 
 

อตัราค่าบริการ (รวมทปิพนักงานขบัรถ+ค่าวซ่ีาไอซ์แลนด์)  
วนัเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบั 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

23 ม.ค. – 1 ก.พ.66 185,900 185,900 185,900 35,900 

11 – 20 ก.พ.66 185,900 185,900 185,900 35,900 

10 – 19 มี.ค.66 185,900 185,900 185,900 35,900 

17 – 26 มี.ค.66 185,900 185,900 185,900 35,900 

     

 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สตอ๊กโฮลม์-เรคยาวคิ / เรคยาวกิ-สตอ๊กโอลม์-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

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

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  
7. ค่าทิปพนกังานขบัรถ 
8. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
9. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์  
 
 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 100 บาทต่อวนั(1,000.- บาท หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 
หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวซ่ีาท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
i. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
ii. ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

iii. ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

iv. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได ้     

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ  านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
4. คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 

เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

5. *ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
7. หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) 

8. เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

9. กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

10. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
11. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 



12. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
13. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
14. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

15. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

16. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

17. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 
30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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