
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เมืองเรคยาวิก - หมู่บา้นวิก – โจกลุซาลอน - หาดทรายด า REYNISFJARA - 

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์- น ้าตกกลุลฟ์อสส ์– น ้าพุรอ้นกียเ์ซอร ์- 

โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา - บลูลากนู 



 

 

 
วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ                    

(ไทย-ฟินแลนด)์ 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ สูส่นามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์

แอร์ เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายชื่ อพรอ้มริบบิ้นใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

23.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ ยวบินที่   AY 144 สายการบิน

ฟินนแ์อร ์(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีสอง   เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเรคยาวิก – หมู่บา้นวิก  – น ้าตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์- น ้าตกสโกการ ์  

                 

(ฟินแลนด-์ไอซแ์ลนด)์ 

05.20 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

07.45 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเที่ยวบินที่ AY 991 สายการบินฟินน์

แอร ์ 

09.35 น. ถึงสนามบิน เมืองเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้

น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นวิก หมูบ่า้นเลก็ๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนดท์ี่มรีายช่ือในการจดัอนัดบั

ชายหาดที่สวยที่ สุดในโลกเม่ือปี 1991 เป็นหมูบ่า้นที่มฝีนตกมากที่สุดในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้า่จะไมใ่ช่

ชายหาดที่ดที ี่ สุดแตก่เ็ป็นสถานที่น่ามหศัจรรยท์ี่ น่าไปชมเป็นอยา่งยิ่ ง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่น ้าตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์

เป็นหน่ึงในน ้าตกที่มช่ืีอเสียงที่ สุดของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยน ้าตกมคีวามสูงประมาณ 60 เมตร 

(200 ฟุต) แวะถา่ยภาพกบัน ้าตกชื่ อดงัเสร็จแลว้ น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั น ้าตกสโกการ ์เพ่ือเที่ยว

ชมและแวะถา่ยภาพน ้าตกที่มคีวามสูงถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสสไ์ดช่ื้อวา่เป็นน ้าตกที่ สูงที่ สุดทาง

ภาคใตข้องไอซแ์ลนด ์ดว้ยภาพของมา่นน ้าสขีาวขนาดใหญท่ี่ทรงพลงั ไหลเทลงมาสูพ้ื่นเบ้ืองลา่งตดั

กบัลานกวา้งและโขดหินดว้ยมอสสเีขยีวบนกรวดดินสดี าที่ เกิดจากเถา้ถา่นลาวา จากนั้น 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ ี่พกั ณ Hotel Kria หรือระดบั

เดยีวกนั 

วนัท่ีสาม อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล ์– โจกุลซาลอน – ธารน ้าแข็งพนัปี   

      (ไอซแ์ลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติสเกฟ

ตาลเฟลล ์จนเขา้สูเ่ขตอุทยานฯที่ใหญท่ี่ สุดเป็นอนัดบั 2 ตัง้อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ที่ ใหญท่ี่ สุดเรียกวา่วาต

นาเยอคูตล ์(Vatnajökull) มขีนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เทา่กบัธารน ้าแขง็ในทวปียุโรปรวมกนั

และขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู่ โจกุลซาลอน ธารน ้าแขง็

พนัปี อนัเป็นที่ รูจ้กักนัเป็นอยา่งดวีา่เป็นทะเลสาบธารน ้าแขง็ที่ ใหญท่ี่ สุดในไอซแ์ลนด์ ปรากฏขึ้นครั้ง

แรกในชว่งปีค.ศ.1934 -1935 และคอ่ยๆ ขยายตวัเพิ่ มพ้ืนที่ขึ้นเร่ือยๆ ปัจจุบนักินพ้ืนที่กวา้งถึง 18 

ตารางกิโลเมตร โดยมคีวามลึกของน ้าถึง 200 เมตร ไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบที่ ลึกเป็นอนัดบัสองของ

ไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเที่ยวไปเที่ยวที่ น่ีจะเหน็น ้าแขง็กอ้นใหญ ่ๆ ที่ละลายลงมาจากภูเขาน ้าแขง็ดา้นบน 

และไหลลงสูท่ะเล บางครั้งอาจเห็นนกทะเลสีด าที่ ริมฝั่งทะเลตรงปลายเช่ือมระหวา่งทะเลกบัโจกุล



 

 

ซาลอน ที่ มีช่ือเรียกวา่ Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่ เรียกว่า big  seagulls  บางครั้ง

อาจจะไดเ้หน็สิงหโ์ตทะเลที่ด  าผุดด าวา่ยบริเวณนั้น 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ ี่พกั ณ Hotel Kria หรือระดบั

เดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี หาดทรายด า REYNISFJARA BLACK SAND BEACH - Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝัง่ทะเล  

      (ไอซแ์ลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเที่ ยว หาดทรายด า 
REYNISFJARA BLACK SAND BEACH แห่งไอซแ์ลนด ์เป็นหาด

ทรายด าที่ สวยที่ สุดของประเทศไอซแ์ลนด ์ตัง้อยูห่่างจากหมูบ่า้น

เลก็ๆทางตอนใตข้องประเทศ บนชายหาดเตม็ไปดว้ยกรวดสีด าสนิท

เป็นตะกอนเมด็ทรายสีด าที่สะสมตวักนับริเวณชายหาด เม่ือมองดู

ระยะไกลเหมือนดินสดี า นับเป็นชายหาดที่แปลกตามาก หาดทรายน้ี

เกิดขึ้นจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต ์ที่ ถูกพดั

พาไปสะสมตวับริเวณชายหาด โดยเมด็ทรายน้ีมคีวามหนาแน่นและ

ทนทานตอ่การแตกสลายผุพงั ติดกบัหาดทรายด าน้ีมแีทง่หินบะซอลตท์รงกระบอกหกเลี่ ยมเรียง

ซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ อยูเ่ป็นจ านวนมาก ราวกบัเป็นปฏิมากรรมที่ต ัง้ใจสรา้งขึ้นมา   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางสู่ Dyrhólaey จุดชมวิว

ริมชายฝัง่ทะเล  จุดเดน่ของที่ น่ีคือตรงปลายสุดของแหลม เป็นจุดที่หนา้ผาถูกน ้าทะเลกดัเซาะจน

เกิดเป็นโพรงใหญ ่ขนาดที่ เรือสามารถแลน่ผา่นไดเ้ลย ช่ือ Dyrhólaey มทีี่มาจากเจา้กอ้นหินเป็น

โพรง (Dyrhólaey แปลวา่ door-hole) จากจุดน้ี หากเรามองไปทางทิศเหนือเราจะเห็นธารน ้าแขง็ 

Myrdalsjokull หากมองไปทางฝั่งตะวนัออกคือกลุม่หินลาวา Reynisdrangar และหากมองไปฝั่ง

ตะวนัตก จะเห็นชายหาดที่ทอดตวัยาวไกล จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก เป็นเมือง

หลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์และเป็นเมืองหลวงที่ต ัง้อยูใ่กลก้บัข ัว้โลกเหนือมากที่ สุด โดยตัง้อยูไ่ม่

ไกลจากเสน้อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ท าเลที่ต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศไอซแ์ลนด  ์

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ ี่พกัณ Fosshotel Reykjavik 

หรือระดบัเดยีวกนั 

......... น.    น าทา่นออกตามลา่หา “แสงออโรร่า” (AUROLA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซ่ึงเป็นความ

มหศัจรรยท์างธรรมชาติ ทา่มกลางทุง่หิมะในคืนที่ มืด มกัพบไดใ้นชว่งเดือนธนัวาคม – มนีาคม ของ

ทุกปี  ซ่ึงสามารถพบไดใ้นรัศม ี300 ก.ม.จากข ัว้โลกเทา่นั้น ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบั

สูท่ี่พกั (ปรากฏการณแ์สงออโรร่าข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนัน้ดว้ย) 

วนัท่ีหา้ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์– น ้าตกกลุลฟ์อสส ์- น ้าพุรอ้นกียเ์ซอร ์   

      (ไอซแ์ลนด)์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์อยู่

ทางดา้นตะวนัออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแหง่ชาติแหง่แรกของไอซแ์ลนด ์ซ่ึงกอ่ตัง้ขึ้นเม่ือปี ค.ศ.

1928 ถูกขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) วา่ใหเ้ป็นสถานที่อนัเป็นมรดกของชาวโลก

ในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมรีอยแตกแยกของแผน่ดินที่ยิ่ งใหญท่ี่ สุดในโลก แลว้ยงัมี

ภูเขา ทุง่ลาวา หุบผา ถ า้ ล าธาร น ้าตกและทะเลสาบที่ ใหญท่ี่ สุดของประเทศ ชมรอยแตกของ



 

 

เปลือกโลกที่กวา้งขึ้นในแตล่ะปีเน่ืองจากมกีารเคล่ือนตวัแยกออกจากกนัอยูต่ลอดเวลา พรอ้มชม

ร่องรอยอาคารรัฐสภาอนัเกา่แกต่ ัง้แตปี่ 930 อิสระใหท้า่นถา่ยภาพและเที่ยวชมความงดงามตาม

อธัยาศยั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่น ้าตกกลุลฟ์อสส ์น ้าตกที่ไดร้ับ

การกลา่วขานวา่เป็นน ้าตกที่สวยงามที่ สุดในไอซแ์ลนด ์และอาจจะกลา่วไดว้า่สวยงามกวา่น ้าตกไน

แองการ่าอีกดว้ย ถือว่าเป็นน ้าตกมีช่ือแห่งหน่ึงในจ านวนสถานที่   ทอ่งเที่ ยวๆ หลายแห่งของ

ประเทศน้ี และยงัจดัวา่เป็นหน่ึงใน 3 สถานที่ที่ประเทศไอซแ์ลนด์

จดัใหอ้ยูใ่น “วงกลมทองค า” (Golden Circle) ที่ เม่ือผูม้าเยือน

ไอซแ์ลนดต์อ้งไม่พลาดที่ จะมาทอ่งเที่ ยว น ้าตกแห่ง Gullfoss มี

ความหมายว่า น ้าตกทองค า เน่ืองจากเม่ือละอองน ้าปะทะกบั

แสงแดดแลว้จะสะทอ้นแวววาวออกมาเป็นสทีองอร่าม และปรากฏ

เป็นรุง้กินน ้าใหพ้บเห็นแกผู่ม้าทอ่งเที่ ยว ซ่ึงถือเป็นภาพที่อลงัการ

สวยงามสมค าเลา่ลือ จากนั้นน าทา่นชม น ้าพุรอ้นกียเ์ซอร  ์มี

ความรอ้นประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุง่ขึ้นมาจากใตด้ิน ใน

อดตีน ้าพุรอ้นสามารถพุง่ไดสู้งถึง200 ฟุต แตน่่าเสียดายที่ ในปัจจุบนัไมเ่ป็นเชน่นั้นอกีแลว้ แตก่ย็งั

สามารถพุง่ไดม้ากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาท ีนับเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์าง

ธรรมชาติอกีแหง่หน่ึงที่ไมค่วรพลาดชม 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Fosshotel Reykjavik หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก เมืองเรคยาวิก – โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา - อนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสนั – บลูลากนู – อาบ

น ้าแร่ (ไอซแ์ลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน า

ทา่นเที่ยวชม เมืองเรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์เป็น

เมืองหลวงที่ต ัง้อยูใ่กลก้บัข ัว้โลกเหนือมากที่ สุด โดยตัง้อยูไ่มไ่กลจาก

เสน้อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ โบสถฮ์ลัล์

กรีมสคิรค์ยา เป็นโบสถท์างศาสนาคริสตท์ี่ สูงที่ สุดในไอซแ์ลนด ์เป็น

จุดที่ สูงอกีจุดหน่ึงของเมืองที่ เม่ือขึ้นไปดา้นบนจะมองเห็นทศันียภาพ

ของกรุงเรคยาวิกไดโ้ดยรอบ โบสถน้ี์มคีวามส าคญัในฐานะที่ เป็นศาสน

สถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์สถาปนิกกุดโยน (Guðjón 

Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่นิสท ์ซ่ึงใชเ้วลาการกอ่สรา้งถึง 38 ปี 

บริเวณดา้นหนา้ของโบสถย์งัมี อนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสนั ยืนตระหงา่นอยูเ่บ้ืองหนา้ โดย

อนุสาวรียน้ี์สหรัฐอเมริกามอบใหแ้กไ่อซแ์ลนดเ์น่ืองในโอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ,000 ปี 

จากนั้นน าทา่นไปชมสถานที่ส าคญัอกีแหง่หน่ึงคือ Hofdi House บา้นที่มเีร่ืองราวในประวตัิศาสตร์

ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที่รับรองและจดัเลี้ ยง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่ งใหญใ่นการยุติ

สงครามเยน็ น าทา่นผา่นชม รฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด ์และศาลาเทศบาลเมือง 



 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าเดินทางสู ่เมืองกรินกวิ์ก เพ่ือน าทา่นสู ่บลูลา

กนู แหลง่น ้าพุรอ้นที่มช่ืีอเสยีงโดง่ดงัของไอซแ์ลนด ์เป็นเขตที่มกีารเคล่ือนตวัของหินหลอมละลาย

ใตด้ิน มากที่สุดในโลกแหง่หน่ึง การเคล่ือนตวัน้ีท าใหน้ ้าในบอ่รอ้นขึ้น

และมีไอน ้าระเหยขึ้ นมา เป็นสถานที่ อาบน ้าแร่ขนาดใหญ่และมี

ช่ือเสียงที่ สุดในโลก เป็นบอ่น ้ารอ้นที่มแีร่ธาตุอุดมสมบูรณห์ลายชนิด 

ซ่ึงชว่ยรักษาผิวพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ เชิญอิสระตามอธัยาศยัใหท้า่นแช่

ตวัในสระธรรมชาติ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทาง ทดสอบ

พอกหนา้ดว้ยโคลนสขีาวของบลูลากูนที่ท  าใหผ้วิพรรณผอ่งใสเรียบล่ืน

ขึ้นตัง้แตค่รั้งแรก ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็น

สินคา้ยอดนิยมของผูไ้ปเยือน (มีบริการผา้เช็ดตวั โคลนสีขาวส าหรบัพอกหน้า) กรุณา

เตรียมชุดว่ายน ้า หมวกคลุมผมไปดว้ยและอนุญาตใหล้งไดเ้ฉพาะชุดว่ายน ้าเท่านัน้ หาก

ไม่ไดน้ าไปสามารถใชบ้ริการเช่าชุดว่ายน ้าไดท่ี้บลูลากนู 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Fosshotel Reykjavik หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเจ็ด สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค – เมืองเฮลซิงกิ       

(ไอซแ์ลนด-์ฟินแลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ 

สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค 

10.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเที่ยวบินที่ AY992 สายการบินฟินน์

แอร ์ 

15.55 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

16.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ ยวบินที่  AY141 สายการบินฟินน์แอร์ 

(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปด สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ                 

(ฟินแลนด-์ไทย) 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

ขอ้มูลเพ่ิมเติมปรากฏการณแ์สงเหนือ NORTHERN LIGHT 

เป็นปรากฏการณท่ี์เกิดข้ึนตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุ่มประเทศท่ีอยุ่ใน

เขตอารก์ติก เซอรเ์คิล โดยมีประเทศไอซแ์ลนด ์รวมอยู่ดว้ย โดยจะเห็นไดช้ดัเจนใน

ช่วงเวลาฟ้าเปิดและอยู่ในระหว่าง 

เดือนพฤศจิกายน - เดือนกมุภาพนัธ ์ของทุกปี  

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 



 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง) ลดท่านละ      2,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ    25,000  บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟินน์แอร ์(เดินทางไป-กลบั

พรอ้มคณะ)  

  ***ขอ้ก าหนดสายการบิน*** 

  ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได ้1 ใบ/1 ท่าน เท่านัน้ และน ้าหนกักระเป๋า

ตอ้งไม่เกิน 23    กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนกั

กระเป๋าตอ้งไม่เกิน 8 กิโลกรมั 

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ใน

กรณีที่ ไมส่ามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุ

สุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวซีา่กลุม่เชงเกน้ ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่า

ทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงาน

ยกกระเป๋า 

 คา่แปลเอกสารสว่นตวัในการย่ืนวซีา่เชงเกน้ตามที่สถานทูตก าหนด (กรณีท่ีทางสถานทูตเรียกขอ

เอกสารภาษาองักฤษ) 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กมุภาพนัธ ์ 13-20 ก.พ. 2562 109,000 



 

 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงั

จองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนั

เดินทาง ใหท้า่นติดตอ่เจา้หน้าที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้

เจา้หนา้ที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้น

จริง เชน่ คา่วซีา่และคา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดี

คืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไม่

รับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยั

ธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรง

กบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่

สายการบินก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถ



 

 

ชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่

กบัทางเจา้หนา้ที่สายการบินตอนเวลาที่ เชค็อินเทา่นั้น 

โรงแรมที่พกัในยุโรปส่วนใหญไ่มม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเยน็ และ

หอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บั

การออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

        เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทาง

ตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวี

ซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี

อีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะ

เคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัิวซีา่  

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 น้ิวจ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่นั้นและควรมอีายุไมเ่กิน 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจุบัน , วันเดือนปีที่ เ ร่ิมท างานกับบริษัทน้ี และช่วงเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไป

ยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้ม

วตัถุประสงคห์รือใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วนั นับจาก

หนังสืออกจากธนาคาร พรอ้มส าเนาสมุดบญัชเีงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับ

จากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดง

ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. ในกรณีเป็น Sponser ใหก้นัในครอบครวัหรือญาติกนั 

-  ผูท่ี้รบัรองค่าใช่จ่ายให ้ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร่้วมเดนิทาง หรือ ผูท้ ี่ ใหอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

-  ผูท่ี้ใหร้บัรองค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งขอรายการเดนิบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มอีายุ 15 

วนั 

8. กรณีที่ บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย

และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 

(ตวัจริง) เทา่นั้น  

10. กรณีที่ เดก็อายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดย

ที่บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่น

หน่ึงได ้ณ ที่ วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรา

รับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่ อ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  



 

 

12. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็ นการ

ถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการ

ขอย่ืนค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทาง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ 

จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติม

ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน

นามของบริษัท  

14. เพ่ิมเติม  ในกรณีท่ีมีการรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหผู้อ่ื้นโดยไม่ใช่ตนเอง จะตอ้งขอ 

BANKGARUNTEE ท่ี ออกเป็นสปอรน์เซอร ์ใหก้บัผูท่ี้ถกูรบัรองค่าใชจ่้ายให ้พรอ้มกบั Statement 

ยอ้นหลงั 6 เดือนย่ืนคู่กนั พรอ้มกบัผูท่ี้ถกูรบัรองค่าใชจ่้ายก็ตอ้งแสดงสถานะการเงินของตวัเอง

เช่นกนั  

15. การย่ืนวซีา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการ

ข ัน้ตอนการย่ืนวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบั

แปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 

บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง 

[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล 

[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด 

[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั 

[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

. 



 

 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) 

เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/

ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจาก

ปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

...........................................................................................................................................................

............. 

...........................................................................................................................................................

............. 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย์

........................................ 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-

mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………………………………..........................................................

........... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)

 ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา

.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย์

......................................... 

ต าแหน่งงาน 

.................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน

......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน

................................. 
 



 

 

แหล่งที่มา

........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา

.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา

 .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส

 .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส

................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส

................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที่

................................................................ 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หาก

ทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล

............................................ 

                                                                 ที่

อยู่………………………………………………………………………………….. 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

  


