
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท สาํหรบัคณะเดินทางขนัตํา  ท่าน 

การนัตีออกเดินทาง  ท่าน  

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเดียวจ่ายเพิม 

11 – 18 พฤศจิกายน  
9 -16 มีนาคม 2563 

-  มีนาคม  
5,900 15,000 

ราคาเด็กอายุตํากว่า  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน ลด ,  บาท 

ราคาไม่รวม  : ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ และค่าบริการยืนสถานทูตไอซแ์ลนด ์ ,500 บาท ต่อท่าน 

                    : ค่าทิปพนกังานขบัรถ ไกดท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย เพือเป็นสินนําใจตามธรรมเนียม        

ขนัตํา 1  บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 
 

รายละเอียดเทียวบิน 

สายการบิน วนัทีเดินทาง เสน้ทาง เทียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ AY144 23:05 05:20+1 

วนัทีสอง เฮลซิงกิ – เรคยาวิก AY991 07:40 09:30 

วนัทีเจ็ด เรคยาวิก - เฮลซิงกิ AY992 10:20 15:50 

วนัทีเจ็ด เฮลซิงกิ – สุวรรณภูมิ AY141 16:50 07:25+1  

วนัทีหนึง กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ  

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชนั 4 ประตูหมายเลข 

4 เคาน์เตอร ์G  โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษัท ฯ รอใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง 

และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินของ สายการบินฟินแอร ์(AY) 

3.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายสายการบินฟินแอร ์เทียวบินที AY144 

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง, กระเป๋าจะทาํการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึง

สนามบินเรคยาวิก ประเทศสาธารณรฐัไอซแ์ลนด ์นําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครืองสูงสุด ทา่นละ 1 

ใบ ไมเ่กิน 2  กิโลกรมั และถือขึนเครืองไดอ้ีกทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)  

 

วนัทีสอง กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเรคยาวิก – นําตกฮรวนฟอสซาร ์- บ่อนําพุรอ้นDeildartunguhver – 

  เขาคีรก์จูเฟล – เมืองสติกกิชฮอลเมอร ์

.  น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลียนเครือง  



 

.  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเรคยาวิก เคฟลาวิก กรุงเรคยาวิก ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด ์                             

โดย สายการบินฟินแอร ์เทียวบินที AY (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

.  น. ถึง กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงประเทศสาธารณรฐัไอซแ์ลนด ์ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรับ

สมัภาระ และการตรวจของศุลกากร นําคณะขึนรถโคช้ทีรอรับ (เวลาทีไอซแ์ลนดช์า้กวา่ประเทศไทย     

 ชวัโมง ขอแนะนําใหทุ้กทา่นปรับเวลาเป็นเวลาทอ้งถินเพือความเขา้ใจเวลานัดหมายทีตรงกนั ) 

จากนันนําทา่นสู่ เมืองฟอสสาทูน “Fossatun” (ระยะทาง  กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ  ชวัโมง )  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน   

บ่าย นําคณะชมและถา่ยรูปกบั นําตกฮรวนฟอสซาร ์“Hraunfossar” เป็นนําตกทีอยูใ่กล ้ๆ  กบั

หมูบ่า้นเรยค์อลท ์(Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวนัตกของไอซแ์ลนด ์ความ

พิเศษของนําตกแหง่นีคือเป็นนําตกทีไมไ่ดไ้หลลงมาจากหนา้ผาตรงๆ เหมือนนําตกแหง่อืนๆ แตเ่ป็น

นําตกทีประกอบดว้ยสายนําเล็กๆ ซึงเกิดจากแหลง่นําผิวดิน รวมกบันําทีละลายจากธารนําแข็ง     

ไหลผา่นชนัหินตา่งๆ ของทุง่หินลาวาทีชือ Hallmundarhraun ลงไปสูแ่มนํ่าควิทอา (Hvítá) ตามสาย

ธารของแมนํ่า นําตก Hraunfossar จึงมีชือเรียกเป็นภาษาองักฤษอีกชือหนึงวา่ Lava waterfalls 

หรือนําตกลาวา โดยนําทีมีปริมาณมากของนําตกแห่งนีส่วนหนึงเป็นนําทีละลายมาจากธารนําแข็ง 

Langjokull ซึงเป็นตน้นําดว้ย  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  จากนันนําทา่นชม บ่อนําพุร ้อน “Deildartunguhver” ซึงอยูห่่างออกไปประมาณ  

กิโลเมตร ป็นบอ่นําพุรอ้นใหญที่สุดในประเทศ และเป็นบอ่นําพุรอ้นทีไหลเร็วทีสุดในยุโรป อุณหภูมินํา

สูงสุด 97 องศาเซลเซียส นอกจากนี ปริมาณนําทีไหลออกมาจากใตดิ้นยงัมีมากถึง 180 ลิตรตอ่

วินาที รัฐบาลประเทศไอซแ์ลนดไ์ดต้อ่ทอ่ลาํเลียงนํารอ้นความยาว 34 กิโลเมตรไปยงัเมืองทา่ 

Borgarnes และทอ่ยาว 64 กิโลเมตรไปยงั เมือง Akranes นอกจากนี บริเวณใกลก้บับอ่นําพุรอ้น 

Deildartunguhver แหง่นียงัมีเฟิร์นทีเรียกวา่ "เฟิรน์กวาง" (Deer fern) หรือ "เฟิร์นแข็ง" (Hard fern) 



 

ขึนอยู ่ซึงเฟิร์นชนิดนีไมพ่บในทีอืนๆ ของไอซแ์ลนด ์และในชว่งฤดูรอ้นที Deildartunguhver จะมี

ชาวบา้นมาตงัรา้นขายผกั ผลไมด้ว้ย เนืองจากแถวๆ นีมีเรือนเพาะชาํซึงใชค้วามรอ้นจากบอ่นําพุ

เพือใหค้วามอบอุน่กบัตน้ไม ้

 

    

  จากนันนําทา่นเดินทางสู ่คีรก์จูเฟล “Kirkjufell” หรือ “ภูเขาโบสถ”์  (ระยะทาง  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
ก

ร
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วาํชนัๆ ตา่งสีกนั เชือกนัวา่ฟอสซิลชนัลา่งสุดเกิดตงัแตยุ่คนําแข็งนับลา้นปี ส่วนชนับนซึงเป็นหิน

ลาวาเกิดในชว่งทียุคนําแข็งเริมอุน่ขึน มีนําตกและธารนํารายรอบ ภูเขาลูกนีมีความสูงประมาณ  

เมตร ไมว่า่จะมาเทียวทีนีในชว่งไหนก็มีความงดงามตลอดทงัปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวทีจะมองเห็น

ภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว  ใหท้า่นชืนชมกบับรรยากาศและถา่ยรูปเป็นทีระลึก 

 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู ่เมืองสติกกิชฮอลเมอร ์“Stykkisholmour” เมืองทีมีผูค้น

อาศยัอยูต่งัแตช้ว่งตน้ของศตวรรษที  และถือเป็นหนึงในเมืองทา่หลกั รายไดข้องประชากรส่วน

ใหญม่าจากอุตสหกรรมประมง และการทอ่งเทียว และในชว่งเดือนสิงหาคมของทุกปี ทีนีจะมีการจดั

เทศกาลเฉลิมฉลอง คลามสมัพนัธท์างประวติัศาสตร์ ระหวา่งประเทศไอซแ์ลนด ์และเดนมารค์อีกดว้ย 

คํา  บริการอาหารมือคํา ณ ภตัตาคาร 

ทีพกั FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า  

  *** ทา่นสามารถเดินเลน่ชมความงามของธรรมชาติไดอ้ยา่งเต็มที การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที

ไมส่ามารถคาดเดาได ้แตมี่ความเป็นไปไดสู้งทีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนชว่งฤดูหนาว ***     



 

 

วนัทีสาม สติกกิชฮอลเมอร ์– วงกลมทองคํา – อุทยานแหง่ชาติธิงเลลีร ์– ทะเลสาบ Pingvallavatn – 

เขตนําพุรอ้นธรรมชาติไกเซอร ์– นําตกกลุลฟ์อสส ์–– ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – ดีรโ์ฮเลย ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08:00  นําทา่นออกเดินทางสูเ่สน้ทาง “วงกลมทองคํา” “Golden Circle” ทีเมือผูม้าเยือนไอซแ์ลนด์

ตอ้งไมพ่ลาด นําทา่นเขา้ชมเขต “อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร”์ Thingvellir National Park 

(ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชวัโมง) องคก์ารยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.   ชมจุดบริเวณทีเคยเป็นเป็นรัฐสภาหรือสถานทีแสดงความ

คิดเห็นและคดัเลือกผูน้ําของชาวไอซแ์ลนดม์าตงัแตปี่ ค.ศ.  อีกทงัยงัเป็นพืนที ทีไดร้ับการยอมรับ

วา่มีธรรมชาติทีสวยงามแห่งหนึงของไอซแ์ลนด ์ จากนันนําทา่นชมรอยแตกรา้วของของโลก ทีมี

ความลึกลงสูใ่ตดิ้นถึง   เมตร ทีเกิดจากแผน่ดินไหว เมือปี ค.ศ.  และทุก ๆ ปี รอยแตกนีก็จะ

ขยายออกไปอีกถึงปีละ  เซนติเมตร  ชม ทะเลสาบ “Pingvallavatn” ทะเลสาบธรรมชาติทีมี

ขนาดใหญที่สุดในไอซแ์ลนด ์ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน 

 จากนันชม นําพุรอ้นธรรมชาติ “Geysir Geothermal Area” หรือ ไกเซอร ์ซึงเป็นทีมา

ของคาํวา่ Geyser ทีใชก้นัทวัโลก แมป้ัจจุบนัจะไมไ่ดพ้น่นําขึนฟ้าเกือบจะเป็นการถาวรแลว้ แหลง่

นําพุรอ้นแหง่นีก็ยงัมีนําทีรอ้นมากเกินกวา่ทีจะลงไปสมัผสัได ้พืนทีแหลง่พลงังานความรอ้นใตพิ้ภพ
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แอง่นําพุรอ้นอนัเล็กๆ อยูม่ากมาย รวมทงั สโทรคูร์ (Strokkur) อนัโดง่ดงัทีพน่นําพุรอ้นพวยพุง่ขึนสูง



 

กวา่     180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาทีดว้ย และยงัมีสระนําไอนําหรือนําพุรอ้นทีเยา้ยวนใจใหล้งไปอีก

หลายแห่งโดยเฉพาะอยา่งยิงในวนัทีมีอากาศหนาวเหน็บในชว่งฤดูหนาว เนืองจากทีนีเป็นหนึงใน

สถานทีซึงมีคนไปเทียวมากทีสุดแหง่หนึงในประเทศไอซแ์ลนด ์ฮอตสปริงพวกนีจึงถูกลอ้มรวักนัไวแ้ละ

มีป้ายเตือนบอกใหท้ราบวา่นําในนีมีอุณหภูมิสูงถึง 100°C พลงังานทีอยูใ่ตหิ้นเปลือกโลกและถูก

ขบัเคลือนออกมาเป็นนํา พุรอ้นนีชว่ยใหอ้ากาสอบอุน่เย็นสบาย และรฐับาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็น

พลงังานไฟฟ้าสง่ใชท้วัประเทศ  ชม นําตกกุลลฟ์อสส ์“Gullfoss Waterfall” นําตกนีหา่งจาก

ไกเซอร์ ไมเ่กิน 10 นาที นําทีนีตกลงไปยงัหุบเขาโบราณทงั 2 ดา้น มีความสูง 32 เมตร (105 ฟุต) 

และมีความแรงสูงสุดในชว่งหนา้รอ้น อยูที่ประมาณ 140 ลูกบาศกเ์มตร ( 4944 ลูกบาศกฟ์ตุ) ตอ่

วินาที ในภาษาไอซแ์ลนด ์Gullfoss หมายถึงนําตกทองคาํ ซึงถือไดว้า่เป็นนําตกทีมีชือเสียงและ

งดงามมากทีสุดในไอซแ์ลนด ์จนไดส้มญานามวา่ ไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด ์และไดร้ับการรบัรองให ้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยูเนสโก ทีนีถือเป็นอีกหนึงความมหศัจรรยท์างธรรมชาติที

เกิดจากการละลายของธารนําแข็งมีความสวยงามอลงัการเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชม เคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ ซึงดบัแลว้ ในบริเวณนันจะมีนําขงัตวัอยู ่

ใตดิ้น เป็นลกัษณะทีหาชมไดย้ากมาก  
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เดินทางตอ่ไปยงั ดีรโ์ฮเลย ์เพือเขา้เช็คอินโรงแรมทีพกั 

คํา  บริการอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

ทีพกั DYRHOLAEY HOTEL ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า 

  ***ทา่นสามารถเดินเลน่ชมความงามของธรรมชาติไดอ้ยา่งเต็มที และมีโอกาศทีจะเห็นแสงเหนือไดจ้ากทีพกั

เนืองจากบริเวณทีพกัมีมลภาวะทางแสงรบกวนน้อย ทงันีการเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีไม ่

สามารถคาดเดาได ้แตมี่ความเป็นไปไดสู้งทีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนชว่งฤดูหนาว ***    
 

วนัทีสี ดีรโ์ฮเลย ์– ถํานําแข็ง คริสตลั – โจกุลซาลอนกราเซียลากูน – ไดมอนดบี์ช – อุทยาน

แห่งชาติสกาฟตาเฟล – ดีรโ์ฮเลย ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07:30  นําทา่นชม ถํานําแข็ง คริสตลั “Crystal Ice Cave” ทีวจันาโจกลุ “Vatnajokull” (ระยะทาง 

2  กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชวัโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ถาํนําแข็งทีสวยงามตระการตาและมีชือทีสุด ในเมืองสตฟัทาเฟล “Skaftafell” เป็นถาํทีเกิดใน

ทะเลสาบ  แชแ่ข็ง ซึงตวัทะเลสาบเกิดจากธารนําแข็งสวีนาเฟลลโ์จกุล “Svínafellsjökull Glacier” 

โดยถาํแหง่นีมีปากถาํทีเป็นปลอ่งนําแข็งสูงประมาณ  ฟตุ แตเ่นืองจากสภาพอุณหภูมิทีคอ่นขา้งมี

การเปลียนแปลงบอ่ย รูปแบบของถาํนําแข็งจึงไมค่อ่ยแน่นอน และมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ในชว่งฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศที ไอซแ์ลนด ์จะอยูที่อุณหภูมิติดลบประมาณ ( -  ) ถึง ( -  ) 

องศาเซลเซียส ทา่นจะไดพ้บกบัความมหศัจรรยท์างธรรมชาติทีสรา้งความฮือฮาใหก้บัคนทีไมก่ลวั

ความหนาวไดเ้ป็นอยา่งมาก นับวา่เป็นถาํนําแข็งสีฟ้าครามสุดอลงัการแหง่หนึงในประเทศไอซแ์ลนด ์

การเขา้ชมทุกทา่นจะตอ้งปฎิบติัตามกฎความปลอดภยั สวมใสอุ่ปกรณเ์พือความปลอดภยัทีทางทีมงาน

เตรียมไวใ้ห ้ซึงมีหมวกกนัน็อกและรองเทา้ตะปูทีสวมรอบเทา้เพือใหคุ้ณสามารถเดินบนนําแข็งได ้

อยา่งมนัคง  เมือทุกทา่นพรอ้ม เราจะมุง่หนา้เขา้ไปในถาํนําแข็งทีประกอบดว้ยหิมะสีขาวเป็นประกาย 

นําแข็งสีนําเงินเขม้ และลวดลายหยกัเป็นวงของขีเถา้ซึงทาํใหถ้าํนําแข็งแหง่นีมีความสวยงามแปลก

ประหลาดไมเ่หมือนกบัสถานทีใดในโลก ดว้ยความใสดงัแกว้คริสตลัของนําแข็ง และการตกกระทบ

ของฟ้าสีคราม ทาํใหเ้กิดถาํนําแข็งสีสนัสวยงามราวกบัอญัมณี ทีเมือไดเ้ห็นแลว้จะตอ้งตกตะลึง ให ้

ทา่นมีเวลาในการถา่ยภาพ  หรือจะเดินชืนชมความงามของถาํตามอทัธยาศยั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 



 

นําท่านเดินทางสู่เมืองโจกุลซาลอน Jökulsárlón ชม โจกุลซาลอน กราเซีย ลากูน 

“Jökulsárlón Glacier Lagoon” ทา่นจะไดพ้บกบัทะเลสาบธารนําแข็งทีเต็มไปดว้ยภูเขานําแข็ง 

ทะเลสาบธารนําแข็งแห่งนีเป็นสถานทีทอ่งเทียวยอดฮิตแห่งหนึงของประเทศไอซแ์ลนด ์เนืองดว้ย

ความสวยงามทีน่าตืนตา ทะเลสาบแหง่นีเกิดขึนโดยธรรมชาติจากการละลายของนําในธารนําแข็ง

และการเพิมขึนอยา่งตอ่เนือง ในขณะทีกอ้นนําแข็งกอ้นใหญก่อ้นหนึงพงัทลายลงมาจากธารนําแข็ง

และไหลลงมาเรือย ๆ เนืองจากโจกุลซาลอนไดเ้พิมขนาดขึน แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงผลกระทบ

ของภาวะโลกรอ้น แตสิ่งทีทาํใหท้ะเลสาบและธารนําแข็งทีอยูใ่กลเ้คียงเกิดความน่าสนใจมากขึน คือ

เมือภูเขานําแข็งไดแ้ตกออกและไหลลงไปในธารนําแข็งและตกลงไปยงัทะเลสาบ ละลายอยา่งชา้ๆ 

และถูกพดัออกไปในทะเล กอ้นนําแข็งเหล่านีจะถูกซดัโดยคลืนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 

กอ่นทีจะถูกซดัขึนไปบนชายหาดทรายดาํทีชือวา่ เปรียดาร์แมรคู์ร์ซานดูร์ (Breiðamerkursandur) ซึง

อยูใ่กลเ้คียงกบัลากูนแหง่นี จนเป็นเหมือนเป็นประติมากรรมนําแข็งขนาดเล็กทีเปลง่ประกายภายใต ้

แสงอาทิตย ์มองดูเหมือนเพชรทีส่องประกาย นีเป็นเหตุผลทีถูกเรียกอีกชือว่า ไดมอนดบี์ช 

“Diamond Beach” มีเวลาใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเต็มที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นออกเดินทางเขา้สู่เขต อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล “Skaftafel” ผา่มชมทศันียภาพที

สวยงามของประเทศไอซแ์ลนด ์ซึงเต็มไปดว้ย

ความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชนัหินลาวาที

แข็งตวั แบบทีท่านไม่เคยเห็นทีไหนมาก่อน     

ชมนําตกระหวา่งเสน้ทาง ทีเกิดจากการละลาย

ของธารนําแข็งบนยอดเขา เป็นเส ้นทางที

สวยงามมากอีกแหง่หนึงของประเทศไอซแ์ลนด ์

จากนันนําทา่นเดินทางกลบัเขา้สูท่ีพกั 

คํา  บริการอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพกั DYRHOLAEY HOTEL ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า 

  ***ทา่นสามารถเดินเลน่ชมความงามของธรรมชาติไดอ้ยา่งเต็มที และมีโอกาศทีจะเห็นแสงเหนือไดจ้ากทีพกั

เนืองจากบริเวณทีพกัมีมลภาวะทางแสงรบกวนน้อย ทงันีการเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีไม ่

สามารถคาดเดาได ้แตมี่ความเป็นไปไดสู้งทีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนชว่งฤดูหนาว ***     



 

 

วนัทีหา้ หาดทรายดํา – แหลมดีรโ์ฮเลย ์– นําตกสโกกาฟอสส ์–นําตกเซลยาลนัฟอสส ์–   บ่อนํา

รอ้นบลูลากนู – กรุงเรคยาวิค                 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 นําทา่นเดินทางสู ่เรยนิ์สฟายาร่า หรือ หาดทรายดํา “Reynisfjara Black Sand Beach”  ทีมี

ชือเสียงทีสุดของไอซแ์ลนด ์และเป็นหนึงในหาดทีมีชือเสียงทีสุดในโลก ทรายสี ดาํทีชายหาดแหง่นี

เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดาํ ทีเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต ์ทีถูกพดัพาไป

สะสมตวับริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนีมีความหนาแน่นและทนทานตอ่การแตกสลายผุพงั บริเวณนี

เป็นบริเวณทีคลืนพดัแรง  จะพดัเอาวตัถุทีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ออกไป วตัถุทีมีความหนาแน่น

มากกวา่จะถูกพดัพาออกไปไดช้า้หรือยงัคงสะสมรวมตวักนัอยู ่จนกลายเป็นชายหาดทีมีทรายสีดาํ 
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แหลมดีรโ์ฮเลย ์“Dyrhólaey” เดิมเรียกวา่เคปพอร์ตแลนด ์(Cape Portland) โดยชาวองักฤษ 

ดีร์โฮเลยเ์ป็นแหลมทียืนออกมาทางชายฝงัตอนใตข้องไอซแ์ลนด ์และตงัอยูไ่มไ่กลจากยา่นชุมชนวิค 

(Vik) ซึงเป็นดินแดนทีอยูบ่ริเวณใตสุ้ดของประเทศ ดีรโ์ฮเลยเ์ป็นเขตอนุรักษธ์รรมชาติมาตงัแตปี่ ค.ศ.

 แหลมดีร์โฮเลยเ์รียกกนัอีกชือหนึงวา่ "เกาะเนินประตู (Door hill island)" คาํวา่ประตูมาจาก

ลกัษณะทีมีซุม้ลาวาโคง้ขนาดมหึมายืนรับอยูท่างดา้นหนา้ของแหลม ซึงเกิดจากการกดัเซาะของนํา

ทะเลและลมทีพดัผา่น ตระหงา่นอยูก่บัหาดทรายสีดาํ เมือทะเลสงบเรือขนาดใหญส่ามารถทีจะแลน่

ผา่นโคง้หินนีได ้เคยมีแมก้ระทงันักบินผาดโผนทีบินผา่นโคง้หินนีดว้ยเครืองบินขนาดเล็กมาแลว้  
 



 

 จากนันนําทา่นชมความงามของ นําตกสโกกาฟอสส ์“Skogafoss” ซึงเป็นนําตกทีสวยงามอีก

แหง่หนึงของไอซแ์ลนด ์ มีความสูงประมาณ  เมตร ซึงไหลมาจากแมนํ่าสโกกา้ ตวันําตกนันตงัอยู ่

หา่งจากหมูบ่า้นสโคการ์ ไปประมาณ  กิโลเมตร โดยตงัอยูท่างทิศใตข้องธารนําแข็งเอยาฟยาตลา

เยอคุตล ์(Eyjafjallajokull glacier) ธารนําแข็งขนาดเล็กทีปกคลุมภูเขาไฟสูง ,  เมตร ซึงเคย

ปะทุคอ่นขา้งบอ่ย และไดป้ะทุขึนอีกครงัในปี ค.ศ.  ซึงสง่ผลใหน่้านฟ้าทวัยุโรปตอ้งปิดการใชง้าน

ไปชวัคราวในขณะนัน ปัจจุบนัฟเูขาไฟแหง่นีเป็นสถานทีทอ่งเทียวสาํคญัทีมีนักทอ่งเทียวแวะเวียนมา

ถา่ยรูปความสวยงามอยูไ่มข่าด มุมถา่ยรูปยอดนิยมคือภาพของนําตกสโกกาฟอสสที์มีฉากหลงัเป็น

ภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล ์(Eyjajallajikull) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

  นําทา่นเดินสู ่นําตกเซลยาลนัฟอสส ์“Seljalandfoss” ซึงเป็นอีกหนึงนําตกทีมีชือเสียงของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์ชนิดทีวา่แทบจะกลายเป็นสญัลกัษณข์องไอซแ์ลนดเ์ลย เพราะทีนีมีความสวยงาม 

สูงประมาณ  เมตร เมือสายนําจากดา้นบนไหลลงมาปะทะกบัผืนนําดา้นลา่ง ทาํใหเ้กิดละอองนํา

บางๆ ฟุ้งกระจายไปทวั และนอกจากมองดูดา้นหนา้ของนําตกแลว้ ยงัสามารถเดินลดัเลาะไปทาง

ดา้นหลงัของมา่นนําตกไดอี้กดว้ย ซึงเป็นเพียงนําตกไมกี่แหง่ในไอซแ์ลนดที์สามารถเดินไปดา้นหลงัได ้

สามารถมองเห็นวิวนําตกได ้  องศา  
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เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก (Grindavik) สู่ บ่อนํารอ้นบลูลากูน             

“Blue Lagoon” หรือ ทะเลสาบนําแร่สีฟ้า (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชวัโมง) สถานทีทอ่งเทียวเพือสุขภาพระดบัโลกและโดง่ดงัทีสุดของประเทสไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเทียว 

95% ตา่งไมพ่ลาด กบัการมาเยือนสถานทีแหง่นีซึงเป็นบอ่นํารอ้นซึงเต็มไปดว้ยแร่ธาตุ มากมาย อาทิ 

ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตสัเตียม, แคลเซียม, ซลัเฟต,คลอรีน, คารบ์อน

ไดออกไซต ์เป็นตน้ นอกจากนัน ภายในบอ่นําร้อนบูล ลากูน ยงัมีเกลือแร่ซึงจะชว่ยใหท้า่นผอ่น

คลาย และรักษาโรคทีเกียวกบัผิวหนังได ้และยงัชว่ยใหผิ้วพรรณเปลง่ปลงัอีกดว้ย อิสระใหท้า่นแช่

นําแร่ธรรมชาติ สมัผสักบัความสบายตวัจากการลงแชแ่ละอาบนําในบอ่นํารอ้นบูลลากูน เพือการ

พกัผอ่นตามอธัยาศยั มีบริการผา้ขนหนูใหท่้านละ  ผืน พรอ้มเครืองดืมตอ้นรบัท่านละ  

แกว้ *** กรุณาเตรียมชุดวา่ยนําและหมวกคลุมผมไปดว้ยติดตวัไปดว้ย *** สาํหรบัการแชนํ่าแร่ในบลู

ลากูน)  

จากนันนําทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่กรุงเรคยาวิค  

 คํา  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย    

ทีพกั GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  *** พิเศษสุด นําท่าน ออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโคช้ นําท่านไปยงัจุดทีมีโอกาสเห็นแสงเหนือ

มากทีสดุ ใชเ้วลา ประมาณ 2-3 ชวัโมง การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีไมส่ามารถคาดเดาได ้

แตมี่ความเป็นไปไดสู้งทีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนชว่งฤดูหนาว *** 

 

วนัทีหก เรคยาวิค – โบสถฮ์อลลก์ริมสเคิรก์ยา – อนุเสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสนั – เพอรแ์ลน  –     

ถนน ช็อปปิง Laugavegur  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 นําทา่นเทียวชม กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์ซึงเป็นเมืองทีไดชื้อวา่

เป็นเมืองหลวงทีอยูเ่หนือสุดของโลก และมีอากาศทีบริสุทธิทีสุดในโลก โดยตงัอยูไ่มไ่กลจากเสน้

อารก์ติกเซอรเ์คิลมากนัก อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ผูอ้พยพชาวนอร์ดิกคนแรกทีมาตงั

รกรากทีเรคยาวิกในปี ค.ศ.  คือ Ingolfur Arnarson 

เมือเรคยาวิกมีบทบาทของการเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมงอยา่งโดดเดน่ ตอ่มา

จึงไดรั้บการกอ่ตงัใหเ้ป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.  ปัจจุบนัเขตเมืองมีประชากรประมาณ ,   

นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ “โบสถฮ์อลล ์  กริม

สเคิรก์ยา” (Hallgrímskirkja) โบสถ์

คริสตนิ์กายลูเธอรัน (Lutheran) แลนดม์าร์ก

สาํคญัของเมืองเรคยาวิก วา่กนัวา่เราสามารถ

มองเห็นโบสถ์แห่งนีไดจ้ากเกือบทุกทีในเมือง 

โบสถแ์ห่งนีตงัชือตามพระในศาสนาคริสตที์ชือ



 

ฮาลลก์ริมูร ์(Hallgrímur Pétursson) ทีเป็นทงันักกวี และนักประพนัธ ์ผลงานทีมีชือและเป็นทีรูจ้กักนั

อยา่งดีของชาวไอซแ์ลนด ์คือ Passion Hymns ทีถูกนําดดัแปลงเป็นบทเพลง บทสวดในวิถีชีวิตทาง

ศาสนาของชาวไอซแ์ลนด ์ฮาลลก์ริมูร์มีอายุอยูร่ะหวา่ง ค.ศ.  –  เป็นสถาปัตยกรรม

แนวอิมเพรสชนันิสท ์สถาปนิกผูอ้อกแบบคือนายกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึงกวา่จะไดส้รา้งก็

ใชเ้วลานานหลายปี รวมระยะเวลาการกอ่สรา้งทงัหมด  ปี นับตงัแตปี่ ค.ศ.  จนกระทงัแลว้

เสร็จในปี ค.ศ.  บริเวณดา้นหนา้ของโบสถย์งัมี “อนุเสาวรียข์องเลฟร ์    อีริกสนั” (Leifur 

Eiríksson) นักเดินทางคนสาํคญัในประวติัศาสตรโ์ลกทียืนตระหงา่นสวมหมวก มีผา้คลุมลกัษณะพริว

สะบดั  ถือขวานขนาดใหญ ่และอีกมือถือหนังสือแนบไวก้บัอก เป็นสญัลกัษณข์องการผจญภยั ทีตงั

อยูบ่ริเวณดา้นหนา้โบสถ ์Hallgrímskirkja นันเป็นอนุสาวรียที์สหรัฐอเมริกาไดม้อบใหแ้กไ่อซแ์ลนด์

เนืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ  พนัปี รฐัสภา “Althing” ของไอซแ์ลนด ์จากนันนําทา่นผา่นชม 

ตึกอาคารรฐัสภา รูปทรงทนัสมยั และนําทา่นเก็บภาพ อาคารฮอฟดิ Hofdi ทีมีเรืองราวใน

ประวัติศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ บา้นหลังนีเคยใชเ้ป็นทีรับรอง และจดัเลียงผูน้ําระหว่าง

ประธานาธิบดีเรแกน กบัประธานาธิบดีกอบอชอฟ สองประเทศมหาอาํนาจผูยิ้งใหญใ่นการยุติสงคราม

เย็น จากนันผา่นชมและเก็บภาพดา้นหนา้บริเวณ อาคารฮารป์า Harpa คอนเสิรต์ และ คอน

เฟอเรนซฮ์อลล ์(Harpa Concert and Conference Hall ) อาคารกระจกทีหรูหราแหง่นีตงัอยูใ่น

เขตทา่เรือเกา่ในเมืองเรคยาวิค มนัคุม้คา่มากทีจะไดมี้โอกาสไดเ้ขา้ชมอาคารทีมีสถาปัตยกรรมโดด

เดน่แหง่นี มนัน่าทึงทงัคูไ่มว่า่จะเป็นภาพจากดา้นในหรือดา้นนอก   

จากนันนําทา่นชมวิวเมืองเรคยาวิค ณ จุด

ชมวิวของอาคาร “เพอร์แลน” Perlan  

อีกหนึงสัญลักษณ์ของเมือง คําว่า เพอร์

แลน ในภาษาไอซ์แลนด์จะตรงกบัคําว่า 

(The Pearl) ทีแปลวา่ อา่ว ทีนีเป็นเหมือน

สถานทีตอ้นรับแขกบา้น แขกเมือง เป็น

สิงกอ่สรา้งทีเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึงของ

เรคยาวิค ตงัโดดเดน่อยูบ่นยอดเขา Oskjuhlio ลกัษณะเป็นอาคารขนาดใหญ ่มีความสูงจากพืนดิน  

25.7 เมตร ตวัอาคารดา้นบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกครึงวง ตงัอยูบ่นฐานคลา้ยถงันําขนาดใหญที่

มองเห็นไดใ้นระยะไกล ตวัอาคารมีความสูง 5 ชนั มีพืนทีประมาณ 10,000 ตร.ม. ภายในอาคารถูก

จดัสรรเป็นสว่นตา่ง ๆ มากมายเพือใหบ้ริการนักทอ่งเทียว มีทงั พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวกิง มีสวน

นําใหเ้ลน่ มีรา้นอาหาร จุดชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเรคยาวิคอยา่งเต็มทีแบบ 360 องศา ทีสามารถเดินได ้

รอบเป็นวงกลมคลา้ยบนดาดฟ้าเรือ มีร้านขายของทีระลึกใหเ้ลือกซือหาและยงัมีโซนจดัแสดง

นิทรรศการในโอกาสตา่ง ๆ ใหไ้ดช้มกนั Perlan แหง่นีสรา้งในสมยัที เดวิด อดัดส์นั(Davíð Oddsson) 

อดีตนายกรัฐมนตรีของไอซแ์ลนด ์(ชว่งปี ค.ศ. 1991-2004) ไดมี้นโยบายและจดัสรรคง์บประมาณ

ใหส้รา้ง ในบริเวณทีเป็นถงันําเดิมประจาํเมือง  



 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในอาคารเพอรแ์ลน 

 จากนันนําทา่นเขา้สู ่ถนนเลยการแ์วร์กูร์ (Laugavegur) ถนนช็อปปิงหลกัยา่นใจกลางเมืองของกรุง

เรคยาวิค และเชือมตอ่ถึงถนนช็อปปิงบานกสัไรตี (Bankastræti) เอยสเ์ตยสแลตี (Austurstræti) 

แลกจารก์าตา (Lækjargata) และสโกลาโวแลคตีกูร์ (Skólavörðustígur) ถนนทุกสายนีสามารถเดิน

เทา้ถึงกนัไดง้า่ยๆจากใจกลางเมือง ถา้หากทา่นรกัการชอ๊ปปิงเป็นชีวิตจิตใจ เราขอแนะนํารา้นเสือผา้

แบรนดช์นันําตา่งๆ ทีมีรา้นอยูท่วัไปตามริมถนน ทีขายเสือผา้สาํหรับฤดูหนาวและอุปกรณ์กลางแจง้ 

เชน่ ซิกตีซิก นอร์ท (66° North) ซินตามานิ (Cintamani) โซออน (Zo-On) and ไอซแ์วร์ (Ice 

Wear). ทา่นสามารถตามหาแฟชนัในแบบประเทศไอซแ์ลนดเ์พือทีจะไมต่กเทรนดไ์ดที้นี กบัคอล

เลคชนัใหม่ๆ  ตามชอ๊ปตา่งๆ เชน่ คามม ์(Kraum) สปารค์มนัสยาร์รี (Spaks Manns Spjarir)  เอยรุม 

(Aurum) เฮราฟาตาแวร์สลนั โคมาร์คส ์แอนด ์แสคลจาร์ (Herrafataverzlun Kormáks & 

Skjaldar) แวร์สลนั กุสเตน เอลยงโซนาส ์(Verslun Guðsteins Eyjólfssonar) จีเค (GK) อาฟเทอร์ 

(Aftur) และ จอร ์(Jör). ใหท้า่นไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซือของฝากอิสระตามอธัยาศยั 

คํา  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

ทีพกั GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 

วนัทีเจ็ด   เรคยาวิค -  เฮลซิงกิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

.  น. นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินสนามบินเรคยาวิก เพือทาํการเช็คอินของ สายการบินฟินแอร ์(AY) 

.  น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายสายการบินฟินแอร ์เทียวบินที AY  (บริการอาหาร

และเครืองดืมบนเครือง, กระเป๋าจะทาํการเช็คทรูจากสนามบินเรคยาวิก จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

นําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครืองสูงสุด ทา่นละ  ใบ ไมเ่กิน 2  กิโลกรัม และถือขึนเครืองไดอ้ีก

ทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)   

.  น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายสายการบินฟินแอร ์เทียวบินที AY (บริการ

อาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

 

วนัทีแปด  เฮลซิงกิ - สนามบินสวุรรณภูมิ 

.  น. นําทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 



 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเมือท่านทําการซือโปรแกรมทวัร์

แลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ ของบริษทั 
 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 คา่ตวัเครืองบินชนัประหยดัประเภทหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการฟินแอร ์พรอ้มนําหนัก

กระเป๋าสมัภาระ สูงสุดไมเ่กินทา่นละ  กิโลกรมั จาํนวน  ใบ 

 คา่ทีพกัหอ้งละ -  ทา่น ตามทีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั (ขอสงวนสิทธิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณี

ทีไมส่ามารถเขา้พกัทีเมืองนนั ๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที และคา่ธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามทีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทางวงเงินคุม้ครองสูงสุด , ,  บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณน์ําเทียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะกระณีกรุป๊ส่วนตวั) 

 คา่นําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้  กิโลกรมัตอ่หนึงคน (ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ

ในการแกไ้ขปรบัเปลียนราคาหากมีการปรับเปลียนจากทางสายการบิน) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครืองดืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ และค่าบริการยืนสถานทตูเดนมารค์ ,500 บาท ต่อท่าน ชําระพรอ้มค่า

มดัจาํ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพือเป็นสินนําใจตามธรรมเนียม ขนัตํา 1500 

บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 
 

การชําระเงิน  

 สําหรบัการจอง กรุณาชําระเงินมดัจําท่านละ ,  บาท พรอ้มกบัค่าธรรมเนียมและค่าบริการ   

วีซ่าเชงเกน้ ,500 บาท (ภายใน  วนั หลงัการจอง) พรอ้มสําเนาหนงัสือเดินทาง 

 ชาํระยอดทงัหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่  วนั หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่

ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  วนัขึนไป คืนมดัจาํทงัหมด. 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  วนัขึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบืองตน้ ,  บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง -  วนั เก็บเงินมดัจาํทงัหมด 



 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง -  วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่  วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้  วนั ในกรณีทีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 5 ทา่น ซึงใน

กรณีนีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บทีนอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง 

ๆ 

 บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืน ๆ ที

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

 ราคานีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึน ตามอตัราคา่

นํามนั หรือคา่เงินแลกเปลียน ทางบริษทั สงวนสิทธิทีจะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

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

 

เอกสารเบืองตน้ในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเกน้  

ระยะเวลาในการยืน  วนัทําการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายนิวมือ  

ณ ศูนยร์บัคํารอ้งยืนวีซ่า ตามวนัและเวลาทีนดัหมาย  

(เอกสารและขนัตอนการยืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปลียนแปลงได ้โปรด

สอบถามกบัเจา้หนา้ทีอีกครงัเพือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพือยืนวีซ่า) 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพือทาํการสแกนลายนิวมือ ตามวนั เวลาและสถานทีทีนัดหมาย** ) 

.  หนงัสือเดินทาง (Passport) ทียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่าํกวา่  เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ต

เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ ตอ้ง

มีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่าํรุด 

.  รูปถ่ายสีขนาด .  ซม. X 4.5 ซม. จํานวน  ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นัน และมีอายุไมเ่กิน  

เดือน และเหมือนกนัทงั  รูป หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 



 

. สําเนาทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / หรือสําเนาบตัรขา้ราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอ้ม

แปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

     .  กรณีเด็กอายุไมถึ่ง  ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา 

     - หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทงับิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สังกดัพรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)     

      - กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้

อาํนาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว สําเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็น

ภาษาองักฤษ)     

. ใบรบัรองการทํางานจากบริษทั ทีทา่นทาํงานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน โดยระบุตาํแหน่งและอตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั,วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษัทนีและชว่งเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนัน

จะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนด (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ  เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหน้า

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน) 

- กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง ทีค ัดไว ้ไม่เ กิน  เ ดือน                           

พร้อมวัตถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั  เดือน (พร้อมแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถา่ยสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ , จดหมายชีแจงเกษียณอายุภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบนัศึกษานันวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา 

เป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นแมค่า้ ทาํธุรกิจสว่นตวั ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

. หลกัฐานการเงิน  

    .  กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง STATEMENT บญัชีออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั  เดือน 

รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอนกอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไมเ่กิน  

วนั กอ่นวนัยืนวีซา่ , หนงัสือรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ-สกุล ใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ มีอายุ  วนั นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยโูร) 

    6.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ตอ้งทาํ BANK GUARANTEE (สกุลเงินเป็นยูโร) มีอายุ  วนั 

นับจากหนังสืออกจากธนาคาร ทีออกจากทางธนาคารเทา่นัน ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุชือเจา้ของบญัชี 

(บุคคลทีออกค่าใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ – สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลทีเจา้ของบญัชีออก

คา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดชือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณายืนขอจากธนาคารลว่งหนา้ โดย

ใชเ้วลาดาํเนินงานประมาณ 3 วนั และใชยื้นไดไ้มเ่กิน 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้พรอ้มกบัตอ้งทํา

หนังสือรบัรองค่าใชจ่้ายทีมีการชีแจงความสมัพนัธอี์กหนึงฉบบั (Sponsor Letter) **สถานทูตไมร่ับ

พิจารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจาํ** 



 

 .  กรณีทีเป็นนักเ รียน นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ต ัวจริง) เท่านัน                           

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ  เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน) 

.  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคาํรอ้ง

ใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครงั หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความ

ร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทงันีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไป

อาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน

ทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตเพือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรืองวีซา่ของทา่น เนืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนาม

ของบริษทัฯ  

.  เมือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ทีไดร้ะบุโดยทงัหมด 

.  การยืนวีซา่นัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ ,  ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน ถึงสามารถดาํเนินการ

ขนัตอนการยืนวีซา่ได ้

 

ในการจองคิวยืนวีซา่ไมส่ามารถทาํการเลือนคิวไดห้ลงัจากทีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเลือนคิวทา่น

จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการเลือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการขึนอยูก่บัศูนยร์บัยืน) 

 

** เอกสารประกอบการยืนวีซา่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน และทางบริษทัไมมี่นโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราดาํเนินการแปลเอกสารให ้มีคา่ใชจ้า่ยเพิมเติมฉบบัละ  บาท ** 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์ยนืวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
**ขอ้มูลนีใชเ้พอืนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 

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

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

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

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

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 

สถานทีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกาํเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั……………………………………………….……........... 

ทีอยูปั่จจุบนัทีสามารถติดตอ่ได ้ 

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

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

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือตวั นามสกุล ทีอยู ่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อาํนาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

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

สถานทีทาํงานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................. 

ทีอยูที่ทาํงานหรือสถานศึกษา.................................................................................................................................... 

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

ตาํแหนง่งาน .......................................................................................................................................................... 
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วีซา่เชงเกน้ทีเคยไดรั้บในระยะเวลา  ปีทีผา่นมา 
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 เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่นัที..........................................ถึงวนัที............................................................................. 
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ไมเ่คย 

เคย (กรุณาระบุวนัที หากทราบ)..................................................................................................................... 
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ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํรงชีพระหวา่งการเดินทางและพาํนกัของผูร้อ้งขอ 
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หมายเหตุ : การอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมี่สว่นเกียวขอ้งใดๆ 

ทงัสินทงันีบริษัทเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่นนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


