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รหัสโปรแกรม : 26245 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** เทีย่วรอบเกาะไอซ์แลนด ์ไมย่อ้นเสน้ทาง *** 
*** นัง่รถ SUPER JEEP พร้อมเดนิเขา้ชมถำ้นำ้แขง็คทัลา่ KATLA ICE CAVE *** 

เรคยาวิค – บล ูลากูน – วงแหวนทองคำ – นำ้ตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล  
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ – ขับสโนโมบิลชมทุ่งนำ้แข็งไมร์ดาลสโจคูล  

อคูเรริ – ฮูซาวิค – ชมปลาวาฬ – ทะเลสาบเมวทั – เซลล์ฟอสส์ – เรคยาวิค – ชมเมือง  
*** เครื่องบนิ ฟินน์แอร์ (Airbus A350-900 V1) บนิตรงสู่เฮงซิงกิ ต่อเครื่องสู่ไอซ์แลนด์  *** 

รวมค่าวีซ่า, ทิปพนักงานขับรถ, น้ำดื่มตลอดการเดินทาง 
ออกเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2566 

*** ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางชัน้ดว้ยธรุกจิหรือพรเีมีย่มกรณุาสอบถามราคาจากเจา้หนา้ทีฝ่า่ยขาย *** 
เที่ยวพกัผอ่นแบบพรเีมีย่ม คุม้คา่แนน่อน 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิเฮลซงิก ิ
04.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์S สายการบนิฟินนแ์อร ์เจา้หน้าทีค่อยดูแลเชค็สมัภาระและบตัรทีน่ัง่บนเครือ่ง 
07.15 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินแอร ์(Finnair)  เทีย่วบนิที ่AY 142 
15.30 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมือง “ชมกรุงเฮลซิงกิ” (HELSINKI) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม 
“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “Stockmann Department Store” ท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้า ได้ตามอัธยาศัย หรือ อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร /  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
พกัที:่ SCANDIC HOTEL HELSINKI AIRPORT / พกัระดบัใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)      เฮลซงิก-ิเรคยาวคิ-วงกลมทองคำ-นำ้ตกกลัลฟ์อสส ์
   ปากปลอ่งภเูขาไฟเครดิ-นำ้ตกเซลยาลนัสฟ์อสส-์วิค 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ แบบกลอ่ง / นำทา่นเดินทางเขา้สูส่นามบนิ   
07.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเรคยาวคิ (Reykjavik) โดยสายการบนิฟินน์แอร ์(Finnair)  เทีย่วบินที ่AY991 
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08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเคฟลาวกิ เมอืงเรคยาวคิ Reykjavik เมอืงหลวงของประเทศไอซ์แลนด ์จากนั้นนำท่านชม “กรุงเรค
ยาวิค”  Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมี
อากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมเมือง
หลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรค
ยาวิค Reykjavik เป็นเมอืงหลวงของประเทศ
ไอซแ์ลนด ์และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้ว
โลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้น
อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่ง Ingolfur 
Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มา
ตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิ
กกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
ธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง  ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน นำท่านออก
เดนิทางสูเ่สน้ทางวงกลมทองคำ Golden Circle 
เส้นทางสนสวยที่ขาดไม่ได้ในการท่องเที่ยว
ไอซ์แลนด์ บริเวณนี้เป็นท่ีตั้งของบ่อน้ำพุร้อนที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำทา่นเดนิ
ทางเข้าสู่ “บรเิวณอทุยานแหง่ชาตธิงิเลลรี์” 
Thingvellir National Park  องค์การยูเนสโก
ได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 
ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือ
สถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้นำของ
ชาวไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ ที่
ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลง
สู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 
เซนติเมตร ผ่านชมบริเวณทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาตทิี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในไอซ์แลนด์ นำท่านชม 
“บอ่นำ้พรุอ้น” Geysir ทีม่ีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพ้ืนดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็น
คำศัพท์ที่ใช้เรียกน้ำพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร   
จากนั้นนำท่านชม “นำ้ตกกลัลฟ์อสส”์ (Gull Foss) 
หรือ น้ำตกทองคำ (Golden Falls) ซึ่งน้ำตก ที่มีความ
สวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ำ
ที่ใสสะอาดท่ีเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอด
เขาไหลลงมา ระหว่างเส้นทางท่านจะเห็นกรีนเฮาท์ ที่ใช้
ปลูกพืชเมืองร้อนสำหรับบริโภคภายในประเทศมากมาย 
เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดของโลกที่สามารถ
ปลูกพืชเขตร้อนได้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง
วิก ระหว่างทาง แวะชมวิว “น้ำตกเซลยาลนัส์ฟอส 

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%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/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
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(Seljalands Foss) ซึง่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขา และเป็นน้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของ
ประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านชมน้ำตกอย่างใกล้ชิด และท่านสามารถเดินลอดน้ำตกแห่งนี้ได้  ผ่านชมวิวภูเขาไฟเอยาฟ
จาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็น
สถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม ไปด้วย
หิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง  

คำ่ บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร / นำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   
พกัที:่ Dyrholaey Hotel Vik หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)    วิค-นำ้ตกสโกกา้-ขบัรถสโนโมบลิ ทุง่นำ้แขง็ไมดาลโจคูล  
     ถำ้นำ้แขง็คทัลา่-หาดทรายดำ-เรยน์สิดรนักา้ร์-วคิ 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

นำทา่นเดนิทางสูบ่ริเวณธารนำ้แข็ง Myrdalsjokull Glacier ซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ โดยทีบ่างจดุมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร มีความกว้างเป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตาราง
กิโลเมตร เมื่อโดนแสงกระทบจะเกิดเป็นสีฟ้าอมเขียวใส
สวยงามเหมือนมรกต นำท่านตืน่เต้นเร้าใจกับการนั่ง
รถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาทีม่ีความสูง
ชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร 
จากนั้นมเีวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โม
บิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่
บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร  

*** ใช้เวลาขับสโนโมบิล ประมาณหนึ่งชั่วโมง ขับคันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม(กรุณาสอบถามมีชุดกัน
หนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร   
จากนั้นนำท่านออกเดนิทางสู่ “ถำ้นำ้แขง็คทัลา” 
(Katla Ice Caves) ซึ่งตัง้อยู่ใต้ธารน้ำแข็งไมดาลโจ
คูล นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 
(4WD Super Jeep) ชมวิวทิวทัศน์ที่แปกตาระหว่าง
ทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์ท้องถิ่นจะเตรียม
รองเท้าตะขอและหมวกกันน็อค ให้กับทุกท่าน เพื่อการ
เดินท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย นำท่านเดินจากจุดจอด
รถประมาณ 30 นาที จนถึงบริเวณปากถ้ำ ถ้ำน้ำแข็งคัทลา ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟคัทล่า ที่ดับลงแล้ว นำท่านเข้าชมภายใน
ถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม นำทางโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางเก็บ
ภาพความงดงามอย่างจุใจ  
นำทา่นชม “เรยน์สิดรนักา้ร์” Reynisdrangar ซึ่งเป็นลักษณะ
ของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลาง
แม่น้ำตามธรรมชาติ ชม “หาดทรายดำ” ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและ
เม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัว
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อย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารักได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก    

คำ่ บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พกัที:่ Dyrholaey Hotel Vik หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 
วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)       วกิ-นำ้ตกสโกกา้-ลอ่งเรอืลากนูโจคซูาลอน(เจมสบ์อน)  
     ไดมอนด ์บชี-เอไกลส์ตาดรี ์
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

นำท่านชมความงามของ “น้ำตกสโกก้า” Skogafoss ซึ่งเปน็น้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์มีความสูง
ประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า ออกเดิน
ทางผ่านเข้าสูเ่ขตอทุยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 
(Skaftafel) ผ่ามชมทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศ
ไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และ
ชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน 
ผ่านชมน้ำตกระหว่างเส้นทาง ที่เกิดจากการละลายของ
ธารน้ำแข็งบนยอดเขา เป็นเส้นทางที่สวยงามมากอีกแห่ง
หนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ แวะชมจุดชมวิวธารน้ำแข็งสกี
ดาราโจกูล ชมเศษซากของสะพานสกีดารา สะพานที่เคย
เป็นช่วงที่ยาวที่สุดในไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวน คานสะพานท่ีบิดเป็นเกลียวจากการถูกพัดพาไปโดย
ความร้อนจากภูเขาไฟและน้ำท่วมจากธารน้ำแข็ง มีฉากด้านหลังเป็นที่ราบสกีดาราซานดูร์ (Skeiðarársandur) ซึ่งเป็น
ที่ราบทรายภูเขาไฟสีดำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นธาร
น้ำแข็งสกีดาราราโจกุล (Skeiðarárjökull) และธาร
น้ำแข็ง สวินาเฟลล์สโจกุล (Svinafellsjökull) อย่าง
สวยงามใชัดเจน 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นำทา่นเดนิทางสูล่ากูนโจคซูาลอน จดุไฮไลท ์สำคญัของ
ประเทศไอซแ์ลนด ์นำทา่นลงเรอืสะเทิน้นำ้สะเทิน้บก ลอ่ง
ชมลากนูสเีขยีวเทอเคอวย์ ลากูนแห่งนี ้จะเต็มไปด้วยก้อน
น้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์ก (iceberg) ขนาดต่างๆ มากมายลอย
อยู่ในทะเลสาบ จะมีไกด์ท้องถิ่นนำบรรยายให้ความรู้แก่ทุก
ท่าน ชมความสวยงามของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าที่ลอย อยู่
รอบๆ ลำเรือ ได้เวลาสมควรนำท่านขึ้นฝั่งมีเวลาให้ท่านเก็บ
ภาพความประทับใจอย่างเต็มที่  จากนัน้นำท่านเกบ็ภาพ
ความสวยงามของก้อนนำ้ แข็งบริเวณชายหาดได
มอนด์ บีช (Diamond Beach) ที่มีก้อนน้ำแข็งอยู่
บริเวณ ชายหาดประดุจก้อนเพชรเรียงรายอยู่มากมาย 
จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชชมความงามของชายฝั่งมหาสมทุรแอตแลนติก ผ่านชมเมือง Breiddalsvik ซึง่เป็นเมือง
ชายทะเลทางฝั่งตะวันออกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามไม่ว่าจะเป็นลาวาของ
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ภูเขาไฟ น้ำตกใหญ่น้อยนับร้อยสาย และสัตว์ ต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติสองข้างทาง เช่น กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า , 
นกเป็ดน้ำ ฯลฯ และสัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดมากมาย เดินทางถึงเมือง Egilsstadir เมืองซึ่งตัง้อยู่ริมฝั่งของ 
ทะเลสาบโลกูริน (Logurinn) ซี่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ีสามของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 53 
ตารางกิโลเมตร ท่านจะได้ชมเมืองเล็ก ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซ์แลนด์อย่างแท้จริง 

คำ่ บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร   
พกัที:่ Fosshotel Eastfjords / Icelandair Hotel Herad  หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5)        เอไกลส์ตาดรี-์บอ่โคลนเดอืด-ทะเลสาบเมวทั 
    ดมิมโูบรก์รี์-นำ้ตกเดทติ-นำ้ตกโกดา้ฟอสส์-อคเูรร ิ  
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

นำท่านชม “บอ่โคลนเดอืดนามาฟแจล” (Namafjall) 
(แอ่งตะกอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ) ซึ่งมีไอน้ำร้อนจัดอยู่
เบื้องล่าง เมื่อไอน้ำนั้นเคลื่อนที่จะทําให้โคลนที่อยู่
ด้านบนพุ่งกระจายขึ้นมาคล้ายการระเบิดย้อยๆ ใน
บริเวณภูเขาไฟปกติบ่อโคลนเดือดมักมีกํามะถันอยู่มาก 
อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีก
แห่งหนึ่งของ 
ไอซ์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดนิทางสู่ เขตทะเลสาบ
เมวัท Myvatn Lake ซึง่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนซึ่งมี
ผลพวงมาจากลาวาภูเขาไฟ และพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวิทยา และได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ของ
ไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1974 เขตทะเลสาบ Myvatn เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของประเทศ เขต
ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุกชุมของเป็ดน้ำที่สวยงามนานาพันธุ์ และถือเป็นเขตที่มีพันธุ์เป็ดน้ำมากที่สุดในยุโรป  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 นำท่านชมดมิมโูบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือที่แปลว่า ปราสาทดำ พื้นท่ีซึ่งเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่
ในอดีตกาล ราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นท่ีเมื่อโดนอากาศและน้ำ ที่เย็นจัด จึงทำให้พื้นท่ีโดยรอบ
กลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรง
ประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่า ดินแดนแห่ง
นี้เป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และ
ดินแดนใต้พิภพ ซึ่งเมื่อซาตานถูกขับไล่จาก
สวรรค์ลงสู่ ดินแดนใต้พิภพและผ่านดิมมูโบร์กีร์
ทำ ใหพื้นท่ีแห่งนี้เกิดภัยธรรมชาติขึ้น จากนั้น 
นำทา่นแวะเก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่
ของน้ำตกเดททิ(Dettifoss) ที่ตั้งอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติวัทนาโจคูล น้ำตกแห่งนี้เกิดจาก
การละลายตัวของธารน้ำแข็งและเป็นน้ำตกที่มี
กระแสน้ำรุนแรงที่สุดในประเทศเป็นท่ีสองใน
ยุโรป(รองมาจากน้ำตกไรน์) ทำจะตะลึงไปกับความแรงของกระแสน้ำและความสวยงามของหุบเหวที่ทอดยาวสุดสายตา 
ในบริเวณนี้จะมีน้ำตกอยู่หลายแห่งเนื่องจากการเคลื่อนตัวของผิวโลกทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินนำท่านแวะเก็บ
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ภาพบริเวณน้ำตกโกด้าฟอส (Godafoss) น้ำตกรูปทรงโค้งเสี้ยวพระจันทร์ ประดุจจำลองน้ำตกไนแองการ่า มาตั้งไว้
ที่นี่เลยทีเดียว เก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่ จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอคูเรริ 

คำ่ บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที:่ Icelandair Hotel Akureyri / ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
วนัทีห่กของการเดนิทาง (6)      อคเูรร/ิฮซูาวคิ-ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ-พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น สตกิกชิฮอลเมอร ์
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 นำทา่นลอ่งเรอืชมปลาวาฬ (Whale Watching) ซึ่งท่านจะได้

สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่าน
จะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬ
นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca) , Minke 
Whale,  Humpback   Whale  นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาส
ได้พบกับความน่ารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซึง่จะมาว่ายน้ำ
หยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและ
ความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น Glaumbaer  

Folk Museum ซึ่งเป็นพิธิภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะหัตกรรม
พื้นบ้านของชาวไอซ์แลนด์ รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย จากนัน้นำทา่นเดินทางสูเ่มอืง 
สตกิกิชฮอลเมอร ์(Stykkishólmur) เมืองที่มีความโดดเด่น
ทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สามารถดึงดูด
เพลิดเพลินไปกับความงามของธรรมชาติ อันแสนเงียบสงบ ลัด
เลาะไปตามชายฝั่งตะวันตกของอ่าวแคบๆในเขตเมืองกรุน
ดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจู
เฟล  ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรง
สวยงามและได้รับความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา ใกล้ๆภูเขายังมี
น้ำตกขนาดเล็กๆที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีก / นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

คำ่ บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร   
พกัที:่ Foss Hotel Stykkisholmur ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง(7)               สตกิกชิฮอลเมอร-์ภเูขาครีก์จเูฟล-นํา้ตกเฮนิฟอซซา่-เรคยาวคิ  
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 

นำทา่นออกเดินทางสู ่ภเูขาครีก์จเูฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งใน
สถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูป
กรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ 
เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศ
ไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูง
ประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวท่ีนี่
ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี 
โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา 
Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวนํา
ท่านชมความสวยงามของ นํา้ตกเฮนิ
ฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) 
ซึ่งเป็นนํ้าตกสาขาหนึ่งของนํ้าตกใหญ่ที่ก่อกําเนิดจากแหล่งลําธารและแม่นํ้าสายต่างๆเป็นระยะทางกว่า 900 เมตร ของ
ทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารนํ้าแข็ง แลงโจกุล Langjökull 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนัน้นำทา่นเดนิทางลอดอโุมงกลบัสูเ่มอืงเรคยาวคิ นำท่านชมนครเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ที่มี

ความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวีย ท่านจะได้ สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ นำท่านเก็บภาพ
ประภาคารกรอตต้า (Grotta Lighthouse)  ที่ตั้งอยู่ริม
ชายฝ่ังเป็นจุดชมวิวท้องทะเลที่สวยงามของกรุงเรคยาวิค 
จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจำ
เมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมี
รูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก จากนั้น
นำท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและนำท่าน
เก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้ประชุมผู้นำระหว่าง
ประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ใน
สมัยสงครามเย็น นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพ
อาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวดทางสถาปัตยกรรม จากนั้นนำท่านเก็บภาพ
ซัน โวยาเจอร์(Sun Voyager) สัญลักษณ์ของเสรีภาพ 
เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงเรคยาวิค  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารไทย 
พักที่: Radisson Blu Saga Hotel / Grand Hotel Reykjavik หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่แปดของการเดินทาง(8)     เรคยาวิค-แช่น้ำแร่บลูลากูน-สนามบิน-เฮลซิงกิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อน บลูลากูน Blue 
Lagoon  ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุ
มากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica),พืชทะเล (Blue 
green algae),โคลนซิลิกา (Sillica Mud),
ฟลูออรีน (Fluoringe),โซเดียม Sodium,
โปตัสเซียมPotassium,แคลเซี่ยมCalcium,
ซัลเฟต Salphate, คลอรีน (Chlorine), 
คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide เป็นต้น 
นอกจากนั้น ภายในบ่อน้ำร้อนบูล ลากูน ยังมี
เกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลายและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้
สัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูลลากูน*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำติดตัวไปด้วย *** 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนพูิเศษ SEAFOOD PLATTER อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ 
อาทิ ล็อบสเตอร์ กุ้ง หมีก แซลมอล และหอยแมลงภู่ 

บ่าย นำทา่นขึน้ลิฟตส์ูช่ัน้บนสดุของตกึพารล์าน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น 
ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอ
ย่างเต็มที่แบบ 360 องศา อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย / 
ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิค 

 

17.50 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์เที่ยวบินที่ 
AY994 

00.50 เดนิทางถงึกรงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์ / นำทกุท่านเขา้สูท่ี่พกั 
พกัที:่ Holiday Inn Airport Hotel / หรอืทีพ่กัระดบั

ใกลเ้คียง 
วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง(9)     เฮลซงิก-ิกรงุเทพ 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
09.30 นำทา่นออกเดินทางสูส่นามบนิเฮลซงิก ิ
13.45  เหริฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ สวุรรณภมู ิโดยสายการบนิฟินแอร ์Finn Air เทีย่วบินที ่AY141 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง(10)        กรงุเทพฯ 
05.25  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ/ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************************************** 
หมายเหต.ุ..โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ  
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อัตราค่าบริการ 2566 รวมค่าวีซ่าและทิปพนักงานขับรถ 
กำหนดการเดินทาง  ผู้ใหญ ่

พักห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ป ี
พั ก กับผู้ ใหญ่  2 ท่ าน  ( เส ริม
เตียง) 

หอ้งพกัเดีย่ว 
จ่ายเพิ่ม 

06 – 15 เม.ย.66 165,900 165,900 165,900 28,900 

08 – 17 เม.ย.66 168,900 168,900 168,900 28,900 

11 – 20 เม.ย.66 165,900 165,900 165,900 28,900 

29 เม.ย. – 08 พ.ค.66 168,900 168,900 168,900 28,900 

18 – 27 พ.ค.66 169,900 169,900 169,900 32,900 

27 พ.ค. – 05 ม.ิย.66 169,900 169,900 169,900 32,900 

03 – 12 ม.ิย.66 169,900 169,900 169,900 35,900 

16 – 25 ม.ิย.66 199,900 199,900 199,900 35,900 
06 – 15 ก.ค.66 199,900 199,900 199,900 35,900 

27 ก.ค. – 05 ส.ค.66 182,900 182,900 182,900 35,900 
05 – 14 ส.ค.66 182,900 182,900 182,900 35,900 
12 – 21 ส.ค.66 182,900 182,900 182,900 35,900 
12 – 21 ก.ย.66 182,900 182,900 182,900 35,900 
10 – 19 ต.ค.66 165,900 165,900 165,900 32,900 
20 – 29 ต.ค.66 172,900 172,900 172,900 32,900 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทางกฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน12 ช.

ม. / วัน   
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์

หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 คา่ทิปพนกังานขบัรถ และบรกิรตลอดการเดินทาง  
 น้ำดืม่บนรถโคช้ตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 ค่าผกผันของภาษนี้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
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 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก  
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 100 บาทตอ่วนั (หากท่านประทับใจในการบรกิาร)  

***สายการบนิฟนินแ์อร ์จำกดักระเปา๋ทีใ่ชโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้1 ชิน้ นำ้หนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั  
และกระเปา๋ถอืขึน้เครือ่ง 1 ชิน้ นำ้หนกัไมเ่กนิ 8 กโิลกรมั (ขนาดไมเ่กนิ 45 x 25 เซนตเิมตร)  

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 
หมายเหต ุ
• ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกัน
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวี
ซ่าให้กับทางท่าน 

• กรณวีซี่าทีท่่านยืน่ไมผ่่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึ้นดงัตอ่ไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือ
จะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% 
• ทางบรษิัทเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 
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เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการนัตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ 

กรุ๊ปที่มีการการันตคี่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 
 หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุชง้านไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รปูถ่ายส ี(ตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รปู ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ 

* คา้ขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับัญชอีอมทพัยเ์ทา่นั้น สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรัพยแ์ละเอกสาร

แสดงทางการเงนิอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเตมิได ้ทัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณท์สุ่ด)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพรอ้ม Statement  และ สำเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทกุหน้า ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรุณาสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน 
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ 

 สำเนาบัตรประชาชน หรอื สำเนาสตูิบตัร 1 ชดุ 
 สำเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 สำเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 
 สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เปน็การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิัทฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่ีเอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้  
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

************************************* 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

