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เรคยาวคิ – บลูลากนู – วงแหวนทองค า – น า้ตกสโกก้า – วคิ – อทุยานแห่งชาตสิกาฟตาฟิล  

เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายด า – สกาฟตาเฟล – ขบัสโนโมบลิชมทุ่งน า้แขง็ไมร์ดาลสโจคูล  
อคูเรริ – ฮูซาวคิ – ทะเลสาบเมวทั – เซลล์ฟอสส์ – ชมปลาวาฬ – เรคยาวคิ – ชมเมือง  

*** เคร่ืองบินใหม่ล่าสุด Airbus A350-900 V1 บินตรงสู่เฮงซิงก ิต่อเคร่ืองสู่ไอซ์แลนด์  *** 

ก าหนดการเดนิทาง 
06-15 มิ.ย. // 20-29 ก.ค. // 08-17 ส.ค. 2562    

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.35 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4เคาท์

เตอร์ Sสายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
23.35น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY144 

วนัที่2      เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองค า – น ้าตกกัลล์ฟอสส์ - ปากปล่องภูเขาไฟเคริด  
น า้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – วคิ 

06.05 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ัน ต่อเคร่ือง
สู่นครเรคยาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวคิ Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY991   

08.35น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavikเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ น าท่านออก
เดินทางสู่เส้นทางวงกลมทองค า Golden Circle ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ ำพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดของ
ไอซ์แลนด์ น าท่านชมบ่อน ้าพุร้อน Geysir ที่มี
ความสูงของน ้าพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ท่ีพวยพุ่ง
สู่ทอ้งฟ้ำทุกๆ 7-10 นำที และถือเป็นค ำศพัท์ท่ีใช้
เรียกน ้ ำพุร้อนแบบน้ีทัว่โลก /  จากน้ันน าท่านชม 
น ้าตก Gull Foss หรือน ้ ำตกทองค ำ (Golden Falls) 
ซ่ึงน ้ ำตก ท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดใน



ประเทศไอซ์แลนด ์สำยน ้ำท่ีใสสะอำดท่ีเกิดจำกกำรละลำยของธำรน ้ำแขง็บนยอดเขำใหลลงมำ 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park  องค์กำร

ยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้ำน
วฒันธรรมในปี ค.ศ.2004  ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็น
เป็นรัฐสภำ หรือสถำนท่ีแสดงควำมคึดเห็นและ
คดัเลือกผูน้ ำของชำวไอซ์แลนดม์ำตั้งแต่ปี ค.ศ.930 
และเป็นพื้นท่ี ท่ีได้กำรยอมรับว่ำมีธรรมชำติท่ี
สวยงำมของไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง  จำกนั้นน ำท่ำน
ชมรอยแตกร้ำวของของโลก ท่ีมีควำมลึกลงสู่ใต้
ดินถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจำกแผน่ดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยำยออกไปอีกถึงปีละ 
1 เซนติเมตร น ำท่ำนชมทะเลสำบ Pingvallavatn ทะเลสำบธรรมชำติท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ 
ชมเคริด (Kerid) ปำกปล่องภูเขำไฟในสมยัโบรำณ ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้นจะมีน ้ ำขงัตวัอยูใ่ตดิ้น เป็น
ลักษณะท่ีหำชมได้ยำกมำก  จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชม น ้าตก เซลยาลันส์ฟอส 
(SeljalandsFoss) ซ่ึงเกิดจำกกำรละลำยของธำรน ้ ำแข็งบนยอดเขำ และเป็นน ้ ำตกท่ีสวยงำมมำกอีกแห่ง
หน่ึงของประเทศไอซ์แลนด์ น ำท่ำนชมน ้ ำตกอย่ำงใกลชิ้ด และท่ำนสำมำรถเดินลอดน ้ ำตกแห่งน้ีได ้น า
ท่ำนผ่ำนชมวิวภูเขำไฟเอยำฟจำลลำยุค (Eyjajallajikull) ภูเขำไฟอนัโด่งดงัของไอซ์แลนด์ ภำยหลงัจำก
กำรปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบนัเป็นสถำนท่ี ท่องเท่ียวท่ีส ำคญัท่ีมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมำถ่ำยรูป
ควำมสวยงำมของภูเขำไฟแห่งน้ี ท่ียอดเขำปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหวำ่งทำงท่ำนจะได้
สัมผสักบัธรรมชำติอนังดงำมยิง่ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัที่:  Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3    วคิ – น า้ตกสโกก้า – ขบัรถสโนโมบิล ทุ่งน า้แขง็ไมดาลโจคูล  
 อุทยานแห่งชาตสิกาฟตาฟิล – ฮอฟน์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จากน้ันน าท่านชมความงามของน ้าตก Skogafoss ซ่ึงเป็น

น ้ ำตกท่ีสวยงำมอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์  มีควำมสูง
ประมำณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมำจำกแม่น ้ ำสโกกำ้ จากน้ันน า
ท่านชม เรย์นิสดรันก้าร์ (Reynisdrangar) ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ของภูเขำเล็ก ๆ ท่ี เกิดจำกลำวำของภูเขำไฟ และก่อตวัข้ึน
กลำงแม่น ้ ำตำมธรรมชำติ ชมหำดทรำยด ำ ท่ีเต็มไปดว้ยหิน
สีด ำและเม็ดทรำย รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจำกลำวำ
ภูเขำไฟท่ีแข็งตวัอย่ำงรวกเร็วเม่ือเจอน ้ ำกับทะเลท่ีเย็น) 
รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณน้ียงั
เตม็ไปดว้ยบรรดำนกต่ำงๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ นกแกว้ทะเล 
หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นกทะเลทอ้งถ่ินท่ีน่ำรัก 



เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่บริเวณธารน ้าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ซ่ึงมีควำมหนำของน ้ ำแข็งมำกท่ีสุด
แห่งหน่ึงของประเทศ โดยท่ีบำงจุดมีควำมหนำของน ้ ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร มีควำมกวำ้งเป็นอนัดบั 4 
ท่ีมีพื้นท่ีกว่ำ 596 ตำรำงกิโลเมตร เม่ือโดนแสง
กระทบจะเกิดเป็นสีฟ้ำอมเขียวใสสวยงำมเหมือน
มรกต น ำท่ำนต่ืนเตน้เร้ำใจกบักำรนัง่รถโฟร์วิล 
(ขบัเคล่ือนส่ีลอ้) ไต่ข้ึนเขำท่ีมีควำมสูงชนั และ
มีควำมสูงกว่ำระดับน ้ ำทะเลถึง 1,000 เมตร 
จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนไดส้ัมผสักบักำรขบัรถส
โนวโ์มบิล(Snowmobile) ในบริเวณธำรน ้ ำแข็งขนำดใหญ่บนกลำเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็นกลำเซียร์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด ์โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตำรำงกิโลเมตร *** ใชเ้วลำขบัสโนโมบิล ประมำณ
หน่ึงชัว่โมง ขบัคนัล่ะสองท่ำน หำกตอ้งกำรขบัคนเดียวมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนล่ะ 8,000 บำท *** มีชุดกนั
หนำว ถุงมือ หมวกนิรภยั และรองเทำ้ลุยหิมะเตรียมไวบ้ริกำรทุกท่ำน *** ได้เวลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafel) ผ่ำมชมทศันียภำพท่ีสวยงำมของ
ประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปดว้ยควำมแปลกของแนวภูเขำไฟ และชั้นหินลำวำท่ีแข็งตวั แบบท่ีท่ำนไม่
เคยเห็นท่ีไหนมำก่อน ชมน ้ ำตกระหว่ำงเส้นทำง ท่ีเกิดจำกกำรละลำยของธำรน ้ ำแข็งบนยอดเขำ เป็น
เส้นทำงท่ีสวยงำมมำกอีกแห่งหน่ึงของประเทศไอซ์แลนด์ เดินทางเข้าสู่เมือง ฮอฟน์ (HOFN) เมืองสวย
ริมชำยฝ่ัง ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดส้ัมผสักบัธรรมชำติอนัสวยงำม  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Foss Hotel Lagoon  / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4    ฮอฟน์ – ล่องเรือลากนูโจคูซาลอน(เจมส์บอน) -  เบรดดาลสวกิ – เอไกล์สตาดร์ี 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่ลากูนโจคูซาลอน จุดไฮไลท์ ส าคัญของประเทศไอซ์แลนด์ น าท่านลงเรือสะเทิ้นน ้า

สะเทิน้บก ล่องชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย์ ลำกูน
แห่งน้ี จะเต็มไปดว้ยกอ้นน ้ ำแข็งหรือไอซ์เบิร์ก 
( iceberg) ขนำด ต่ ำ งๆ  ม ำกมำยลอยอยู่ ใ น
ทะเลสำบ จะมีไกด์ทอ้งถ่ินน ำบรรยำยให้ควำมรู้
แก่ทุกท่ำน ชมควำมสวยงำมของก้อนน ้ ำแข็งสี
ฟ้ำท่ีลอย อยูร่อบๆ ล ำเรือ ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำน
ข้ึนฝ่ังมีเวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจ
อยำ่งเตม็ท่ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


บ่าย น าท่านน่ังรถโค้ชชมความงามของชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกอนัสวยงามรอบๆ บริเวณ Breiddalsvik 
ซ่ึงเป็นเมืองชำยทะเลทำงฝ่ังตะวันออกของ
ประเทศไอซ์แลนด์ โดยระหว่ำงทำงเต็มไปดว้ย
ธรรมชำติอนังดงำมไม่ว่ำจะเป็นลำวำของภูเขำ
ไฟ น ้ ำตกใหญ่น้อยนบัร้อยสำย และสัตวต่์ำง ๆ 
ท่ีอยู่ตำมธรรมชำติสองข้ำงทำง เช่น กวำงเรน
เดียร์ หงส์ป่ำ , นกเป็ดน ้ ำ ฯลฯ และสัตวเ์ล้ียงอีก
หลำยชนิดมำกมำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่
เมือง Egilsstadir เมืองซ่ึงตั้งอยู่ริมฝ่ังของ ทะเลสาบโลกูริน (Logurinn) ซ่ีงเป็นทะเลสำบท่ีมีขนำดใหญ่
เป็นอนัดบัท่ีสำมของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือท่ีถึง  53  ตำรำงกิโลเมตร ท่ำนจะไดช้มเมืองเล็ก ๆ 
เงียบ ๆ ตำมแบบชนบทของ ไอซ์แลนดอ์ยำ่งแทจ้ริง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Fosshotel Eastfjords / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่5        เอไกล์สตาดร์ี – ดมิมูโบร์กร์ี – ทะเลสาบเมวทั บ่อโคลนเดือด  
 พพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน – อคูเรริ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวัท Myvatn ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ ำพุร้อนซ่ึงมีผลพวงมำจำก
ลำวำภูเขำไฟ และพื้นท่ีท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรณีวิทยำ และไดรั้บกำรประกำศให้เป็นเขตอนุรักษ์
ของไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1974 หลังจำก
นั้นมำ เขตทะเลสำบ Myvatn ก็เป็นสถำนท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมแห่งหน่ึงของ
ประเทศ และเขตทะเลสำบแห่งน้ียงัเป็น
แหล่งชุกชุมของเป็ดน ำท่ีสวยงำมนำนำ
พนัธ์ุ และถือเป็นเขตท่ีมีพนัธ์ุเป็ดน ้ ำมำก
ท่ีสุดในยุโรป  น าท่านชม ดิมมูโบร์กีร์ 
(Dimmuborgir) หรือที่แปลว่า ปราสาท
ด า พื้นท่ีซ่ึงเกิดจำกกำร ระเบิดของภูเขำไฟคร้ังใหญ่ในอดีตกำล รำว 2,000 ปีก่อน ธำรลำวำท่ีไหลปกคลุม
พื้นท่ีเ ม่ือโดนอำกำศและน ้ ำ ท่ีเยน็จดั จึงท ำใหพ้ื้นท่ีโดยรอบกลำยเป็นดินภูเขำไฟ และหินภูเขำไฟรูปทรง
ประหลำดต่ำงๆ ชำวพื้นเมืองเช่ือวำ่ ดินแดนแห่งน้ีเป็นสถำนท่ีเช่ือมต่อระหวำ่งโลกมนุษยแ์ละดินแดนใต้
พิภพ ซ่ึงเม่ือซำตำนถูกขบัไล่จำกสวรรคล์งสู่ ดินแดนใตพ้ิภพและผำ่น ดิมมูโบร์กีร์ท ำ ใหพื้นท่ีแห่งน้ีเกิด
ภยัธรรมชำติข้ึน  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชม บ่อโคลนเดือดนามาฟแจล 

(Namafjall) (แอ่งตะกอนท่ีอ่ิมตวัไปด้วย
น ้ ำ) ซ่ึงมีไอน ้ ำร้อนจดัอยู่เบ้ืองล่ำง เม่ือไอ
น ้ ำนั้นเคล่ือนท่ีจะท ำให้โคลนท่ีอยู่ดำ้นบน
พุง่กระจำยข้ึนมำคลำ้ยกำรระเบิดยอ้ยๆ ใน
บริเวณภูเขำไฟปกติบ่อโคลนเดือดมักมี
ก ำมะถนัอยู่มำก อิสระให้ท่ำนไดเ้ก็บ ภำพ
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
Glaumbaer  Folk Museum ซ่ึงเป็นพิธิภณัฑ์ท่ีจดัแสดงงำนศิลปะหัตกรรมพื้นบำ้นของชำวไอซ์แลนด์ 
รวมถึงเร่ืองรำวทำงประวติัศำสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Icelandair Hotel Akureyri / ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

วนัที่6       อคูเรริ – ฮูซาวคิ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – สตกิกชิฮอลเมอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น า ท่ า น ล่ อ ง เ รื อ ชมปล า ว าฬ  (Husavik Whale 

Watching) ซ่ึงท่ำนจะไดส้ัมผสักบัประสบกำรณ์ใหม่
ในกำรชมสัตวท์ำงทอ้งทะเล ซ่ึงท่ำนจะไดพ้บกบันก
ทะเลชนิดต่ำง ๆ มำกมำย รวมไปถึงปลำวำฬนำนำ
พนัธ์ุ ไม่ว่ำจะเป็นพนัธ์ุ Killer Whale (Orca) , Minke 
Whale Humpback   Whale  นอกจำกนั้ น ท่ำนจะมี
โอกำสไดพ้บกบัควำมน่ำรักของ ปลำโลมำ (Doiphin) 
ซ่ึงจะมำวำ่ยน ้ ำหยอกลอ้ท่ำนอยู่ขำ้งเรืออยำ่งมำกมำย 
ถือเป็นควำมน่ำรักและควำมงดงำมทำงธรรมชำติซ่ึงมี
เฉพำะในดินแดนแถบน้ีเท่ำนั้น  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง สติกกิชฮอลเมอร์ (Stykkishólmur) เมืองท่ีมีควำมโดดเด่นทำงด้ำน

ประวติัศำสตร์และธรรมชำติท่ีสำมำรถดึงดูด  เพลิดเพลินไปกบัควำมงำมของธรรมชำติ อนัแสนเงียบสงบ 
ลดัเลำะไปตำมชำยฝ่ังตะวนัตกของอ่ำวแคบๆในเขตเมืองกรุนดำร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลำดไปชมควำมงดงำม
ของภูเขำเคิร์กจูเฟล  ภูเขำท่ีมีควำมสูงประมำณ 463 เมตร เป็นภูเขำท่ีมีทรงสวยงำมและไดรั้บควำมนิยม
มำกในหมู่นกัไต่เขำ ใกล้ๆ ภูเขำยงัมีน ้ ำตกขนำดเล็กๆท่ีสวยงำมมำกแห่งหน่ึงอีกดว้ย อิสระให้ท่ำนเก็บ
ภำพควำมสวยงำมตำมอธัยำศยั สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมท่ีพกั 



ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Foss Hotel Stykkisholmur ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 

วนัที่7 สตกิกชิฮอลเมอร์ – ภูเขาคร์ีกจูเฟล – น า้ตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวคิ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขำทำงฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ (West 

Iceland) หน่ึงในสถำนท่ีถ่ำยภำพทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียง
มำกท่ีสุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขำรูปกรวย
คว  ่ำ มีน ้ ำตกและธำรน ้ ำรำยรอบ เป็นภำพสัญลักษณ์
ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่ำได้ ภูเขำลูกน้ีมีควำมสูง
ประมำณ 463 เมตร ไม่วำ่จะมำเท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มี
ควำมงดงำมตลอดทั้งปี โดยเฉพำะในหน้ำหนำวท่ีจะ
มองเห็นภูเขำ Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขำว 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 
 
บ่าย น าท่านชมความสวยงามของ น ้าตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซ่ึงเป็นน ้ ำตกสำขำหน่ึง

ของน ้ ำตกใหญ่ท่ีก่อก ำเนิดจำกแหล่งล ำธำรและ
แม่น ้ ำสำยต่ำงๆเป็นระยะทำงกว่ำ 900 เมตร ของทุ่ง
ลำวำท่ีเกิดจำกภูเขำไฟท่ีอยูภ่ำยใตธ้ำรน ้ ำแข็ง แลงโจ
กุล Langjökull จากน้ันน าท่านเดินทางลอดอุโมงกลับ
สู่เมือง เรคยาวคิ น ำท่ำนชมนครเรคยำวคิ เมืองหลวง
ของประเทศไอซ์แลนด์ ท่ีมีควำมสวยงำมไม่แพเ้มือง
หลวงอ่ืนๆในแถบสแกนดิเนเวีย ท่ำนจะได้ สัมผสั
กบัธรรมชำติอนัแสนบริสุทธ์ิ จำกนั้นอิสระเลือกซ้ือหำสินคำ้ทอ้งถ่ินเป็นของท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Radisson Blu Saga Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8      เรคยาวคิ – ชมเมือง – แช่น า้แร่บลูลากนู – ชมววิบนอาคารพาร์ลานพร้อมดนิเนอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   



 จากนั้นน าท่านชม กรุงเรคยาวคิ Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ 

ไอซ์แลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองหลวงท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก 
และมีอำกำศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก น าท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวย
ริมชายฝ่ังทะเลแห่งนี ้โดยรอบ เรคยาวคิ Reykjavik เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัขั้วโลกเหนือมำก
ท่ีสุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจำกเส้นอำร์กติกเซอร์เคิลมำกนัก ท ำเลท่ีตั้งอยู่
ทำงด้ำนตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึง Ingolfur Arnarson ชำวนอร์
ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกท่ีมำตั้งรกรำกท่ีเรคยำวกิในปี ค.ศ. 870 เม่ือเรคยำ
วิกกลำยเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้และธุรกิจกำรประมง จึงได้
มีกำรก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง  ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชำกรประมำณ 120,000 คน น าท่านชมโบสถ์ฮัลล์
กรีมสคิร์คยา โบสถป์ระจ ำเมืองท่ีใชจ้ดังำนพิธีทำงศำสนำท่ีส ำคญัของประเทศซ่ึงมีรูปทรงสถำปัตยกรรม
แปลกไม่เหมือนท่ีใดในโลก จากน้ันน าท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทนัสมยัและน าท่านเก็บภาพ
อาคารHofdi ท่ีใชป้ระชุมผูน้ ำระหวำ่งประธำนำธิบดีเรแกน กบัประธำนำธิบดีกอบอชอฟ ในสมยัสงครำม
เยน็ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บ่อน า้ร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อน ้ำร้อนซ่ึงเตม็ไปดว้ยแร่ธำตุมำกมำย อำทิ 

ซิลิกำ (Sillica),พืชทะเล (Blue green algae),โคลน
ซิ ลิ ก ำ  (Sillica Mud),ฟ ลู อ อ รี น 
(Fluoringe),โ ซ เ ดี ย ม  Sodium,โ ป ตั ส เ ซี ย ม
Potassium,แคลเ ซ่ียมCalcium,ซัลเฟต Salphate, 
คลอรีน (Chlorine), คำร์บอนไดออกไซด์ Carbon 
Dioxide เป็นตน้ นอกจำกนั้น ภำยในบ่อน ้ำร้อนบูล 
ลำกูน ยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่ำนผ่อนคลำย 
และรักษำโรคท่ีเก่ียวกบัผิวหนงัได ้และยงัช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย ท่ำนจะไดส้ัมผสักบัควำม
สบำยตวัจำกกำรลงแช่และอำบน ้ำในบ่อน ้ำร้อนบูลลำกูน 

*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ติดตัวไปด้วย *** 
 จากน้ันน าท่านขึน้ลฟิต์สู่ช้ันบนสุดของตึกพาร์ลาน เป็นตึกสไตลโ์มเดิร์น ท่ีมีภตัตำคำรอยูด่ำ้นบนให้ท่ำน

ชมวทิิวทศัน์ของกรุงเรคยำวคิอยำ่งเตม็ท่ีแบบ 360 องศำ 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ของตึกพาร์ลาน พร้อมชมววิทีส่วยงาม  
พกัที่:  Park Inn By Radisson Keflavik Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่9    เคฟราวคิ – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพ 

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/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%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


เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 
10.25 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยเทีย่วบิน AY992 
15.55 เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงก ิ(เวลาทีไ่อซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงก ิ3 ช่ัวโมง) 
16.50 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY141 

วนัที่10        กรุงเทพฯ 

06.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์
ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้าร
ตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง  ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

มิ.ย.-ส.ค. 2562 145,900 145,900 141,900 39,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยำวคิ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำรพร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน12 ช.ม. / วนั   
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์

หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร

พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือ

ประกนัเพ่ิม 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ และบริกรตลอดการเดนิทาง  
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาทต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  



***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าทีใ่ช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพียง 1 ช้ินเท่านั้น น า้หนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 
1 ช้ิน น า้หนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนตเิมตร) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 60,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 

และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

• กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    



 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  16 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-10 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


