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เมืองเรคยาวิก - หมู่บา้นวิก – โจกลุซาลอน - หาดทรายด า REYNISFJARA - 

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์- น ้าตกกลุลฟ์อสส ์– น ้าพุรอ้นกียเ์ซอร ์- 

โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา - บลูลากนู 
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วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ                    (ไทย-ฟินแลนด)์ 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ สูส่นามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์แอร์ เจา้หนา้ที่ ใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มบริการตดิป้ายช่ือพรอ้มริบบิ้นใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

23.50 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเที่ยวบนิที่  AY 144 สายการบินฟินน์แอร ์(บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ)  

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

                 (ฟินแลนด-์ไอซแ์ลนด)์ 

05.20 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

07.45 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเที่ยวบนิที่ AY 991 สายการบินฟินน์แอร ์ 

09.35 น. ถึงสนามบนิ เมืองเรคยาวิก ประเทศไอซแ์ลนด ์ผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้น

วิก หมูบ่า้นเลก็ๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนดท์ี่มรีายช่ือในการจดัอนัดบัชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเม่ือปี 1991 เป็นหมูบ่า้นที่มฝีน

ตกมากที่สุดในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้า่จะไมใ่ชช่ายหาดที่ดที ี่สุดแตก่เ็ป็นสถานที่น่ามหศัจรรยท์ี่น่าไปชมเป็นอยา่งยิ่ ง   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู ่น ้าตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์เป็นหน่ึงในน้ําตกที่มช่ืีอเสยีงที่สุดของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยน้ําตก

มคีวามสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) แวะถา่ยภาพกบัน้ําตกช่ือดงัเสร็จแลว้ นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงั น ้าตกสโกการ ์

เพ่ือเที่ยวชมและแวะถา่ยภาพน้ําตกที่มคีวามสูงถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสสไ์ดช่ื้อวา่เป็นน้ําตกที่ สูงที่ สุดทางภาคใตข้อง

ไอซแ์ลนด ์ดว้ยภาพของมา่นน้ําสขีาวขนาดใหญท่ี่ทรงพลงั ไหลเทลงมาสูพ้ื่นเบื้องลา่งตดักบัลานกวา้งและโขดหินดว้ยมอสสี

เขยีวบนกรวดดินสดีาํที่เกดิจากเถา้ถา่นลาวา จากน้ัน 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ ี่พกั ณ Hotel Kria หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล ์– โจกลุซาลอน – ธารน ้าแข็งพนัปี         (ไอซแ์ลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

 กมุภาพนัธ์ 13-20 ก.พ. 2562  

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

พกัเด่ียว               เพ่ิมท่านละ    25,000  บาท 
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 นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล ์จนเขา้สูเ่ขตอุทยานฯที่ ใหญท่ี่ สุดเป็นอนัดบั 2 ตัง้อยูใ่ตธ้ารน้ําแขง็ที่

ใหญท่ี่สุดเรียกวา่วาตนาเยอคูตล ์(Vatnajökull) มขีนาด 8,300 ตารางกโิลเมตร เทา่กบัธารน้ําแขง็ในทวปียุโรปรวมกนัและ

ขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู ่โจกลุซาลอน ธารน้ําแขง็พนัปี อนัเป็นที่ รูจ้กักนัเป็นอยา่งดวีา่เป็นทะเลสาบธารน้ําแขง็ที่ ใหญ่

ที่สุดในไอซแ์ลนด ์ปรากฏขึ้นครั้งแรกในชว่งปีค.ศ.1934 -1935 และคอ่ยๆ ขยายตวัเพิ่ มพ้ืนที่ขึ้นเร่ือยๆ ปัจจุบนักินพ้ืนที่

กวา้งถึง 18 ตารางกโิลเมตร โดยมคีวามลึกของน้ําถึง 200 เมตร ไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบที่ ลึกเป็นอนัดบัสองของไอซแ์ลนด์ 

นักทอ่งเที่ยวไปเที่ยวที่ น่ีจะเหน็น้ําแขง็กอ้นใหญ ่ๆ ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ําแขง็ดา้นบน และไหลลงสูท่ะเล บางครั้งอาจ

เห็นนกทะเลสีดาํที่ ริมฝั่งทะเลตรงปลายเช่ือมระหวา่งทะเลกบัโจกุลซาลอน ที่มีช่ือเรียกวา่ Skúas และสีขาวตระกูลนก

นางนวล ที่เรียกวา่ big  seagulls  บางครั้งอาจจะไดเ้หน็สิงหโ์ตทะเลที่ดาํผุดดาํวา่ยบริเวณน้ัน 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ ี่พกั ณ Hotel Kria หรือระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

วนัท่ีส่ี หาดทรายด า REYNISFJARA BLACK SAND BEACH - Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝัง่ทะเล        (ไอซแ์ลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําทา่นเที่ ยว หาดทรายด า REYNISFJARA BLACK SAND 

BEACH แห่งไอซแ์ลนด ์เป็นหาดทรายดาํที่สวยที่สุดของประเทศไอซแ์ลนด ์

ตัง้อยูห่า่งจากหมูบ่า้นเล็กๆทางตอนใตข้องประเทศ บนชายหาดเตม็ไปดว้ย

กรวดสีดาํสนิทเป็นตะกอนเมด็ทรายสีดาํที่สะสมตวักนับริเวณชายหาด เม่ือ

มองดูระยะไกลเหมือนดินสีดาํ นับเป็นชายหาดที่แปลกตามาก หาดทรายน้ี

เกิดขึ้ นจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต ์ที่ ถูกพดัพาไป

สะสมตวับริเวณชายหาด โดยเมด็ทรายน้ีมคีวามหนาแน่นและทนทานตอ่การ

แตกสลายผุพงั ตดิกบัหาดทรายดาํน้ีมแีทง่หินบะซอลตท์รงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ราว

กบัเป็นปฏิมากรรมที่ต ัง้ใจสรา้งขึ้นมา   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัอาหารนําทา่นออกเดินทางสู ่Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝัง่ทะเล  จุดเดน่ของที่ น่ีคือตรงปลายสุดของแหลม เป็น

จุดที่หนา้ผาถูกน้ําทะเลกดัเซาะจนเกิดเป็นโพรงใหญ่ ขนาดที่ เรือสามารถแลน่ผา่นไดเ้ลย ช่ือ Dyrhólaey มทีี่มาจากเจา้

กอ้นหินเป็นโพรง (Dyrhólaey แปลวา่ door-hole) จากจุดน้ี หากเรามองไปทางทิศเหนือเราจะเห็นธารน้ําแข็ง 

Myrdalsjokull หากมองไปทางฝั่งตะวนัออกคือกลุม่หินลาวา Reynisdrangar และหากมองไปฝั่งตะวนัตก จะเห็นชายหาด
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ที่ทอดตวัยาวไกล จากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่เมืองเรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์และเป็นเมืองหลวงที่

ต ัง้อยูใ่กลก้บัข ัว้โลกเหนือมากที่สุด โดยตัง้อยูไ่มไ่กลจากเสน้อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทาํเลที่ต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียง

ใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ ี่พกัณ Fosshotel Reykjavik หรือระดบัเดยีวกนั 

......... น.    นําทา่นออกตามลา่หา “แสงออโรร่า” (AUROLA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซ่ึงเป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิ

ทา่มกลางทุง่หิมะในคืนที่มืด มกัพบไดใ้นชว่งเดือนธนัวาคม – มนีาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถพบไดใ้นรัศม ี300 ก.ม.จากขัว้

โลกเทา่น้ัน ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางกลบัสูท่ ี่พกั (ปรากฏการณแ์สงออโรร่าข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศและค่า KP 

ในขณะนั้นดว้ย) 

วนัท่ีหา้ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์– น ้าตกกลุลฟ์อสส ์- น ้าพุรอ้นกียเ์ซอร ์         (ไอซแ์ลนด)์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์อยูท่างดา้นตะวนัออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ

ไอซแ์ลนด ์ซ่ึงกอ่ตัง้ขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1928 ถูกขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) วา่ใหเ้ป็นสถานที่อนัเป็นมรดก

ของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมรีอยแตกแยกของแผน่ดินที่ยิ่ งใหญท่ี่ สุดในโลก แลว้ยงัมภูีเขา ทุง่

ลาวา หุบผา ถํา้ ลาํธาร น้ําตกและทะเลสาบที่ ใหญท่ี่ สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กวา้งขึ้นในแตล่ะปี

เน่ืองจากมกีารเคล่ือนตวัแยกออกจากกนัอยูต่ลอดเวลา พรอ้มชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอนัเกา่แกต่ ัง้แตปี่ 930 อิสระให ้

ทา่นถา่ยภาพและเที่ยวชมความงดงามตามอธัยาศยั                               

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่น ้าตกกุลลฟ์อสส ์น้ําตกที่ไดร้ับการกลา่วขานวา่เป็น

น้ําตกที่สวยงามที่สุดในไอซแ์ลนด ์และอาจจะกลา่วไดว้า่สวยงามกวา่น้ําตกไนแอง

การ่าอกีดว้ย ถือวา่เป็นน้ําตกมช่ืีอแหง่หน่ึงในจาํนวนสถานที่   ทอ่งเที่ยวๆ หลาย

แหง่ของประเทศน้ี และยงัจดัวา่เป็นหน่ึงใน 3 สถานที่ที่ประเทศไอซแ์ลนดจ์ดัใหอ้ยู ่

ใน “วงกลมทองค า” (Golden Circle) ที่เม่ือผูม้าเยือนไอซแ์ลนดต์อ้งไมพ่ลาด

ที่จะมาทอ่งเที่ยว น้ําตกแหง่ Gullfoss มคีวามหมายวา่ น้ําตกทองคาํ เน่ืองจาก

เม่ือละอองน้ําปะทะกบัแสงแดดแลว้จะสะทอ้นแวววาวออกมาเป็นสทีองอร่าม และ

ปรากฏเป็นรุง้กินน้ําใหพ้บเห็นแกผู่ม้าทอ่งเที่ยว ซ่ึงถือเป็นภาพที่อลงัการสวยงามสมคาํเลา่ลือ จากน้ันนําทา่นชม น ้าพุ

รอ้นกียเ์ซอร ์มคีวามรอ้นประมาณ 400 องศาเซลเซยีส พุง่ขึ้นมาจากใตด้ิน ในอดตีน้ําพุรอ้นสามารถพุง่ไดสู้งถึง200 ฟุต 

แตน่่าเสียดายที่ ในปัจจุบนัไมเ่ป็นเชน่น้ันอกีแลว้ แตก่ย็งัสามารถพุ่งไดม้ากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาท ี

นับเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาตอิกีแหง่หน่ึงที่ไมค่วรพลาดชม 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นสูท่ี่พกั ณ Fosshotel Reykjavik หรือระดบัเดยีวกนั 
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วนัท่ีหก เมืองเรคยาวิก – โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา - อนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสนั – บลูลากนู – อาบน ้าแร่ (ไอซแ์ลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลงัจากน้ันนําทา่นเที่ยวชม เมืองเรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์เป็น

เมืองหลวงที่ ต ั้งอยู ่ใกลก้ ับขั้วโลกเหนือมากที่ สุด โดยตั้งอยู ่ไม่ไกลจากเส ้น

อาร์กตกิเซอร์เคิลมากนัก นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา เป็น

โบสถท์างศาสนาคริสตท์ี่สูงที่สุดในไอซแ์ลนด ์เป็นจุดที่ สูงอกีจุดหน่ึงของเมืองที่ เม่ือ

ขึ้ นไปดา้นบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุง เรคยาวิกไดโ้ดยรอบ โบสถ์น้ีมี

ความสาํคญัในฐานะที่ เป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มเีอกลกัษณ์สถาปนิก

กุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท ์

ซ่ึงใชเ้วลาการกอ่สรา้งถึง 38 ปี บริเวณดา้นหนา้ของโบสถย์งัม ีอนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสนั ยืนตระหงา่นอยูเ่บื้องหนา้ 

โดยอนุสาวรียน้ี์สหรัฐอเมริกามอบใหแ้กไ่อซแ์ลนดเ์น่ืองในโอกาส เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ,000 ปี จากน้ันนําทา่นไปชม

สถานที่สาํคญัอกีแหง่หน่ึงคือ Hofdi House บา้นที่มเีร่ืองราวในประวตัศิาสตร์ของชาตอินัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที่รับรองและ

จดัเลี้ ยง ผูนํ้า 2 ประเทศมหาอาํนาจผูย้ิ่ งใหญใ่นการยุติสงครามเย็น นําทา่นผา่นชม รฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด์ และ

ศาลาเทศบาลเมือง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําเดินทางสู่ เมืองกรินกวิ์ก 

เพ่ือนําทา่นสู ่บลูลากนู แหลง่น้ําพุรอ้นที่มช่ืีอเสยีงโดง่ดงัของไอซแ์ลนด ์เป็นเขตที่

มกีารเคล่ือนตวัของหินหลอมละลายใตด้ิน มากที่สุดในโลกแหง่หน่ึง การเคล่ือนตวั

น้ีทาํใหน้ํ้าในบอ่รอ้นขึ้นและมไีอน้ําระเหยขึ้นมา เป็นสถานที่อาบน้ําแร่ขนาดใหญ่

และมช่ืีอเสยีงที่สุดในโลก เป็นบอ่น้ํารอ้นที่มแีร่ธาตุอุดมสมบูรณ์หลายชนิด ซ่ึงชว่ย

รักษาผิวพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่ เชิญอิสระตามอธัยาศยัใหท้า่นแชต่วัในสระธรรมชาต ิ

ผอ่นคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทาง ทดสอบพอกหนา้ดว้ยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทาํใหผ้ิวพรรณผอ่งใสเรียบล่ืนขึ้น

ตัง้แตค่รั้งแรก ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็นสินคา้ยอดนิยมของผูไ้ปเยือน (มีบริการผา้เช็ดตวั โคลนสี

ขาวส าหรบัพอกหน้า) กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้า หมวกคลุมผมไปดว้ยและอนุญาตใหล้งไดเ้ฉพาะชุดว่ายน ้า

เท่านั้น หากไม่ไดน้ าไปสามารถใชบ้ริการเช่าชุดว่ายน ้าไดท่ี้บลูลากนู 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นสูท่ี่พกั ณ Fosshotel Reykjavik หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเจ็ด สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค – เมืองเฮลซิงกิ       (ไอซแ์ลนด-์ฟินแลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค 

10.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเที่ยวบนิที่ AY992 สายการบินฟินน์แอร ์ 

15.55 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
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16.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบนิที่ AY141 สายการบินฟินน์แอร ์(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีแปด สนามบินสุวรรณภูมิ – กรงุเทพฯ                 (ฟินแลนด-์ไทย) 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

ขอ้มูลเพ่ิมเติมปรากฏการณแ์สงเหนือ NORTHERN LIGHT 

เป็นปรากฏการณท่ี์เกิดข้ึนตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุ่มประเทศท่ีอยุ่ในเขตอารก์ติก เซอรเ์คิล โดยมี

ประเทศไอซแ์ลนด ์รวมอยู่ดว้ย โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิดและอยู่ในระหว่าง 

เดือนพฤศจิกายน - เดือนกมุภาพนัธ ์ของทุกปี  

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือ

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟินน์แอร ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

  ***ขอ้ก าหนดสายการบิน*** 

  ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได ้1 ใบ/1 ท่าน เท่านั้น และน ้าหนักกระเป๋าตอ้งไม่เกิน 23  

  กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนักกระเป๋าตอ้งไม่เกิน 8 กิโลกรมั 

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

เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวซีา่กลุม่เชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
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อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 คา่แปลเอกสารสว่นตวัในการย่ืนวซีา่เชงเกน้ตามที่สถานทูตกาํหนด (กรณีท่ีทางสถานทูตเรียกขอเอกสารภาษาองักฤษ) 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

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

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํทัง้หมด 

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

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่และ

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้ 

 

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  
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ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 

โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

        เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนั

และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชง

เกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 น้ิวจาํนวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น้ันและควรมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน)  

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนั

เดือนปีที่ เร่ิมทาํงานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบ

กาํหนด  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี

และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

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

พรอ้มสาํเนาสมุดบญัชเีงินฝาก ประจาํหรือออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงิน

สมํ่าเสมอ และมจีาํนวนไมต่ ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง 

และสามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา **สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. ในกรณีเป็น Sponser ใหก้นัในครอบครวัหรือญาติกนั 

-  ผูท่ี้รบัรองค่าใช่จ่ายให ้ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร้่วมเดินทาง หรือ ผูท้ ี่ ใหอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

-  ผูท่ี้ใหร้บัรองค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งขอรายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มอีายุ 15 วนั 
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8. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ ทาง

บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของทา่น โดยระบุรายช่ือผู ้

เดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

10. กรณีที่เดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และ

บุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอาํเภอหรือเขต โดยมี

นายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอยีดเกี่ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกดิ,ญาตพิี่นอ้ง,สถานที่เกดิ และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

12. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะ

ถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่ก

ครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ

เร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั  

14. เพ่ิมเติม  ในกรณีท่ีมีการรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหผู้อ่ื้นโดยไม่ใช่ตนเอง จะตอ้งขอ BANKGARUNTEE ท่ี 

ออกเป็นสปอรน์เซอร ์ใหก้บัผูท่ี้ถูกรบัรองค่าใชจ่้ายให ้พรอ้มกบั Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนย่ืนคู่กนั พรอ้มกบัผูท่ี้ถูก

รบัรองค่าใชจ่้ายก็ตอ้งแสดงสถานะการเงินของตวัเองเช่นกนั  

15. การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน ถึงสามารถดาํเนินการขัน้ตอนการย่ืนวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลน้ีใชเ้พ่ือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทตู ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือใหท่้านเขา้ใจง่าย แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านัน้ 
 

 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………....……….. 

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

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

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

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด [ภาษาองักฤษ] …………………………………………………………………………………………………….….........

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………………………...………..

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………….………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................ 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา............................................................................................................................. 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

ต าแหน่งงาน ..................................................................................................................................................... 
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โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน............................................................................. 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน.................................... 
 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................... 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกลุ  บิดา [ภาษาองักฤษ] ................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา [ภาษาองักฤษ] ................................................................................................................ 
 

ช่ือ-นามสกลุ  คู่สมรส [ภาษาองักฤษ] ................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส...................................................................................................................................................... 

จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส....................................................... 

 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้ โปรดระบุ  

1. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

2. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

3. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

4. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

5. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรณุาระบุวนัท่ี หากทราบ)....................................................................................................................... 

 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................................................................................ 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกลุ................................................ 

                                                                 ท่ีอยู่………………………………………………..…………………………………..  
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          ความสมัพนัธ.์........................................................................ 

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

หมายเหต ุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทัง้ส้ิน  บริษทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 

 


