
 

ICELAND HIGHLIGHT 8วนั 5คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท ส าหรบัคณะเดินทางขัน้ต า่ 30 ท่าน 

การนัตีออกเดินทาง 20 ท่าน  

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

11 – 18 พฤศจิกายน 2563  

20 – 27 มกราคม 2563  

9 -16 มีนาคม 2563 

16-23 มีนาคม 2563 

95,900 15,000 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

ราคาไม่รวม  : ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ และค่าบริการย่ืนสถานทตูไอซแ์ลนด ์3,500 บาท ต่อท่าน 

                    : ค่าทิปพนกังานขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม        

ขัน้ต า่ 1500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 



 

 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ  

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข 

4 เคาน์เตอร ์G  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ รอใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง 

และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินของ สายการบินฟินแอร ์(AY) 

23.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY144 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึง

สนามบินเรคยาวิก ประเทศสาธารณรัฐไอซแ์ลนด ์น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 

ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั)  

 

วนัท่ีสอง กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเรคยาวิก – น ้าตกฮรวนฟอสซาร ์- บ่อน ้าพุรอ้นDeildartunguhver – 

  เขาคีรก์จูเฟล – เมืองสติกกิชฮอลเมอร ์

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเรคยาวิก เคฟลาวิก กรุงเรคยาวิก ประเทศสาธารณรัฐไอซแ์ลนด ์                             

โดย สายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY991(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

09.30 น. ถึง กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงประเทศสาธารณรฐัไอซแ์ลนด ์ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรับ

สมัภาระ และการตรวจของศุลกากร น าคณะข้ึนรถโคช้ท่ีรอรับ (เวลาท่ีไอซแ์ลนดช์า้กวา่ประเทศไทย     

7 ชัว่โมง ขอแนะน าใหทุ้กทา่นปรับเวลาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความเขา้ใจเวลานัดหมายท่ีตรงกนั  ) 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

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

วนัท่ีสอง เฮลซิงกิ – เรคยาวิก AY991 07:40 09:30 

วนัท่ีเจ็ด เรคยาวิก - เฮลซิงกิ AY992 10:20 15:50 

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



 

จากนั้นน าท่านสู่ เมืองฟอสสาทูน “Fossatun” (ระยะทาง 131 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง )  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน   

บ่าย น าคณะชมและถา่ยรูปกบั น ้าตกฮรวนฟอสซาร ์“Hraunfossar” เป็นน ้าตกท่ีอยูใ่กล ้ๆ  กบั

หมูบ่า้นเรยค์อลท ์(Reykholt) เมืองบอร์การ์ดิก (Borgarbyggd) ทางตะวนัตกของไอซแ์ลนด ์ความ

พิเศษของน ้าตกแหง่น้ีคือเป็นน ้าตกท่ีไมไ่ดไ้หลลงมาจากหนา้ผาตรงๆ เหมือนน ้าตกแหง่อ่ืนๆ แตเ่ป็น

น ้าตกท่ีประกอบดว้ยสายน ้าเล็กๆ ซ่ึงเกิดจากแหลง่น ้าผิวดิน รวมกบัน ้าท่ีละลายจากธารน ้าแข็ง     

ไหลผา่นชัน้หินตา่งๆ ของทุง่หินลาวาท่ีช่ือ Hallmundarhraun ลงไปสูแ่มน่ ้าควิทอา (Hví tá) ตามสาย

ธารของแมน่ ้า น ้าตก Hraunfossar จึงมีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษอีกช่ือหน่ึงวา่ Lava waterfalls 

หรือน ้าตกลาวา โดยน ้าท่ีมีปริมาณมากของน ้าตกแห่งน้ีสว่นหน่ึงเป็นน ้าท่ีละลายมาจากธารน ้าแข็ง 

Langjokull ซ่ึงเป็นตน้น ้าดว้ย  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  จากนั้นน าทา่นชม บ่อน ้าพุรอ้น “Deildartunguhver” ซ่ึงอยูห่า่งออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร 

ป็นบอ่น ้าพุรอ้นใหญท่ี่สุดในประเทศ และเป็นบอ่น ้าพุรอ้นท่ีไหลเร็วท่ีสุดในยุโรป อุณหภูมิน ้าสูงสุด 97 

องศาเซลเซียส นอกจากน้ี ปริมาณน ้าท่ีไหลออกมาจากใตดิ้นยงัมีมากถึง 180 ลิตรตอ่วินาที รัฐบาล

ประเทศไอซ์แลนด์ไดต้่อท่อล าเลียงน ้าร้อนความยาว 34 กิโลเมตรไปยงัเมืองท่า Borgarnes           

และท่อยาว  64 กิ โล เมตรไปยัง  เ มือง  Akranes นอกจาก น้ี  บ ริ เ วณใกล ้ก ับบ่อน ้ า พุร้อน 

Deildartunguhver แหง่น้ียงัมีเฟิร์นท่ีเรียกวา่ "เฟิร์นกวาง" (Deer fern) หรือ "เฟิร์นแข็ง" (Hard fern) 

ข้ึนอยู ่ซ่ึงเฟิร์นชนิดน้ีไมพ่บในท่ีอ่ืนๆ ของไอซแ์ลนด์ และในชว่งฤดูรอ้นท่ี Deildartunguhver จะมี



 

ชาวบา้นมาตัง้รา้นขายผกั ผลไมด้ว้ย เน่ืองจากแถวๆ น้ีมีเรือนเพาะช าซ่ึงใชค้วามรอ้นจากบอ่น ้าพุ

เพ่ือใหค้วามอบอุน่กบัตน้ไม ้

 

 

   

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่คีรก์จูเฟล “Kirkjufell” หรือ “ภูเขาโบสถ”์  (ระยะทาง 142 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)  เป็นภูเขาท่ีคลา้ยกบัโบสถ ์หรือหมวกของแมม่ด เป็นหน่ึงใน

สถานท่ีท่ีถูกถา่ยรูปมากท่ีสุดของไอซแ์ลนด ์ จนถือไดว้า่เป็นหน่ึงในภาพสญัลกัษณ์ของประเทศ

ไอซแ์ลนดก็์วา่ได ้ตวัภูเขามีลกัษณะเป็นรูปกรวยคว ่าช ัน้ๆ ตา่งสีกนั เช่ือกนัวา่ฟอสซิลชัน้ลา่งสุดเกิด

ตัง้แตยุ่คน ้าแข็งนับลา้นปี สว่นชัน้บนซ่ึงเป็นหินลาวาเกิดในชว่งท่ียุคน ้าแข็งเร่ิมอุน่ข้ึน มีน ้าตกและธาร

น ้ารายรอบ ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร ไมว่า่จะมาเท่ียวท่ีน่ีในชว่งไหนก็มีความงดงาม

ตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในหนา้หนาวท่ีจะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว  ใหท้า่นช่ืน

ชมกบับรรยากาศและถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก 

 



 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่เมืองสติกกิชฮอลเมอร ์“Stykkisholmour” เมืองท่ีมีผูค้น

อาศยัอยูต่ ัง้แตช้ว่งตน้ของศตวรรษท่ี 16 และถือเป็นหน่ึงในเมืองทา่หลกั รายไดข้องประชากรสว่น

ใหญม่าจากอุตสหกรรมประมง และการทอ่งเท่ียว และในชว่งเดือนสิงหาคมของทุกปี ท่ีน่ีจะมีการจดั

เทศกาลเฉลิมฉลอง คลามสมัพนัธท์างประวติัศาสตร ์ระหวา่งประเทศไอซแ์ลนด ์และเดนมารค์อีกดว้ย 

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

  *** ทา่นสามารถเดินเลน่ชมความงามของธรรมชาติไดอ้ยา่งเต็มท่ี การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณธ์รรมชาติท่ี

ไมส่ามารถคาดเดาได ้แตมี่ความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนชว่งฤดูหนาว ***     

 

วนัท่ีสาม สติกกิชฮอลเมอร ์– วงกลมทองค า – อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร ์– ทะเลสาบ Pingvallavatn – 

เขตน ้าพุรอ้นธรรมชาติไกเซอร ์– น ้าตกกลุลฟ์อสส ์–– ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – ดีรโ์ฮเลย ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08:00  น าทา่นออกเดินทางสู่เสน้ทาง “วงกลมทองค า” “Golden Circle” ท่ีเม่ือผูม้าเยือนไอซแ์ลนด์

ตอ้งไมพ่ลาด น าทา่นเขา้ชมเขต “อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร”์ Thingvellir National Park 

(ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004  ชมจุดบริเวณท่ีเคยเป็นเป็นรัฐสภาหรือสถานท่ีแสดงความ

คิดเห็นและคดัเลือกผูน้ าของชาวไอซแ์ลนดม์าตัง้แตปี่ ค.ศ.930 อีกทัง้ยงัเป็นพ้ืนท่ี ท่ีไดร้ับการยอมรบั

วา่มีธรรมชาติท่ีสวยงามแหง่หน่ึงของไอซแ์ลนด ์ จากนั้นน าทา่นชมรอยแตกรา้วของของโลก ท่ีมีความ

ลึกลงสูใ่ตดิ้นถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจากแผน่ดินไหว เม่ือปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปี รอยแตกน้ีก็จะขยาย

ออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร  ชม ทะเลสาบ “Pingvallavatn” ทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาด

ใหญท่ี่สุดในไอซแ์ลนด ์ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 



 

 จากนั้นชม น ้าพุรอ้นธรรมชาติ “Geysir Geothermal Area” หรือ ไกเซอร ์ซ่ึงเป็นท่ีมา

ของค าวา่ Geyser ท่ีใชก้นัท ัว่โลก แมป้ัจจุบนัจะไมไ่ดพ้น่น ้าข้ึนฟ้าเกือบจะเป็นการถาวรแลว้ แหลง่

น ้าพุรอ้นแห่งน้ีก็ยงัมีน ้าท่ีรอ้นมากเกินกวา่ท่ีจะลงไปสมัผสัได ้พ้ืนท่ีแหลง่พลงังานความรอ้นใตพิ้ภพ

รอบๆ น้ีมี แอง่น ้าพุรอ้นอนัเล็กๆ อยูม่ากมาย รวมทัง้ สโทรคูร ์(Strokkur) อนัโดง่ดงัท่ีพน่น ้าพุรอ้นพวย

พุง่ข้ึนสูงกวา่     180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาทีดว้ย และยงัมีสระน ้าไอน ้าหรือน ้าพุรอ้นท่ีเยา้ยวนใจใหล้ง

ไปอีกหลายแหง่โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในวนัท่ีมีอากาศหนาวเหน็บในชว่งฤดูหนาว เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นหน่ึงใน

สถานท่ีซ่ึงมีคนไปเท่ียวมากท่ีสุดแหง่หน่ึงในประเทศไอซแ์ลนด ์ฮอตสปริงพวกน้ีจึงถูกลอ้มรัว้ก ัน้ไวแ้ละ

มีป้ายเตือนบอกใหท้ราบวา่น ้าในน้ีมีอุณหภูมิสูงถึง 100°C พลงังานท่ีอยูใ่ตหิ้นเปลือกโลกและถูก

ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้า พุรอ้นน้ีชว่ยใหอ้ากาสอบอุน่เย็นสบาย และรฐับาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็น

พลงังานไฟฟ้าสง่ใชท้ ัว่ประเทศ  ชม น ้าตกกุลลฟ์อสส ์“Gullfoss Waterfall” น ้าตกน้ีหา่งจาก

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

และมีความแรงสูงสุดในชว่งหนา้รอ้น อยูท่ี่ประมาณ 140 ลูกบาศกเ์มตร ( 4944 ลูกบาศกฟ์ุต) ตอ่

วินาที ในภาษาไอซแ์ลนด ์Gullfoss หมายถึงน ้าตกทองค า ซ่ึงถือไดว้า่เป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงและ

งดงามมากท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์จนไดส้มญานามวา่ ไนแองการ่าแหง่ไอซแ์ลนด ์และไดร้ับการรบัรองให ้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์ารยูเนสโก ท่ีน่ีถือเป็นอีกหน่ึงความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ี

เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งมีความสวยงามอลงัการเป็นอยา่งมาก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชม เคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมยัโบราณ ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้นจะมีน ้าขงัตวัอยู ่

ใตดิ้น เป็นลกัษณะท่ีหาชมไดย้ากมาก  

จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั ดีรโ์ฮเลย ์เพ่ือเขา้เช็คอินโรงแรมท่ีพกั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั DYRHOLAEY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  ***ทา่นสามารถเดินเลน่ชมความงามของธรรมชาติไดอ้ยา่งเต็มท่ี  และมีโอกาศทีจะเห็นแสงเหนือไดจ้ากท่ีพกั

เน่ืองจากบริเวณท่ีพกัมีมลภาวะทางแสงรบกวนน้อย ทัง้น่ีการเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่

สามารถคาดเดาได ้แตมี่ความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนชว่งฤดูหนาว ***    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ีส่ี ดีรโ์ฮเลย์ – ถ ้าน ้าแข็ง คริสตลั – โจกุลซาลอนกราเซียลากูน – ไดมอนดบี์ช – อุทยาน

แห่งชาติสกาฟตาเฟล – ดีรโ์ฮเลย ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07:30  น าทา่นชม ถ ้าน ้าแข็ง คริสตลั “Crystal Ice Cave” ท่ีวจันาโจกลุ “Vatnajokull” (ระยะทาง 

204 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ ้าน ้าแข็งท่ีสวยงามตระการตาและมีช่ือท่ีสุด ในเมืองสตฟัทาเฟล “Skaftafell” เป็นถ ้าท่ีเกิดใน

ทะเลสาบ  แชแ่ข็ง ซ่ึงตวัทะเลสาบเกิดจากธารน ้าแข็งสวีนาเฟลลโ์จกุล “Sví nafellsjökull Glacier” 

โดยถ า้แหง่น้ีมีปากถ า้ท่ีเป็นปลอ่งน ้าแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แตเ่น่ืองจากสภาพอุณหภูมิท่ีคอ่นขา้งมี

การเปล่ียนแปลงบอ่ย รูปแบบของถ า้น ้าแข็งจึงไมค่อ่ยแน่นอน และมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

ในชว่งฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศท่ี ไอซแ์ลนด ์จะอยูท่ี่อุณหภูมิติดลบประมาณ ( -25 ) ถึง ( -30 ) 

องศาเซลเซียส ทา่นจะไดพ้บกบัความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีสรา้งความฮือฮาใหก้บัคนท่ีไมก่ลวั

ความหนาวไดเ้ป็นอยา่งมาก นับวา่เป็นถ า้น ้าแข็งสีฟ้าครามสุดอลงัการแห่งหน่ึงในประเทศไอซแ์ลนด์ 

การเขา้ชมทุกทา่นจะตอ้งปฎิบติัตามกฎความปลอดภยั สวมใสอุ่ปกรณเ์พ่ือความปลอดภยัท่ีทางทีมงาน

เตรียมไวใ้ห ้ซ่ึงมีหมวกกนัน็อกและรองเทา้ตะปูท่ีสวมรอบเทา้เพ่ือใหคุ้ณสามารถเดินบนน ้าแข็งได ้

อยา่งมัน่คง  เม่ือทุกทา่นพรอ้ม เราจะมุง่หนา้เขา้ไปในถ า้น ้าแข็งท่ีประกอบดว้ยหิมะสีขาวเป็นประกาย 

น ้าแข็งสีน ้าเงินเขม้ และลวดลายหยกัเป็นวงของขี้ เถา้ซ่ึงท าใหถ้ า้น ้าแข็งแหง่น้ีมีความสวยงามแปลก

ประหลาดไมเ่หมือนกบัสถานท่ีใดในโลก ดว้ยความใสดงัแกว้คริสตลัของน ้าแข็ง และการตกกระทบ

ของฟ้าสีคราม ท าใหเ้กิดถ า้น ้าแข็งสีสนัสวยงามราวกบัอญัมณี ท่ีเม่ือไดเ้ห็นแลว้จะตอ้งตกตะลึง ให ้

ทา่นมีเวลาในการถา่ยภาพ  หรือจะเดินช่ืนชมความงามของถ า้ตามอทัธยาศยั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

น าท่านเดินทางสู่เ มืองโจกุลซาลอน  Jökulsárlón ชม โจกุลซาลอน กราเซีย ลากูน 

“Jökulsárlón Glacier Lagoon” ทา่นจะไดพ้บกบัทะเลสาบธารน ้าแข็งท่ีเต็มไปดว้ยภูเขาน ้าแข็ง 

ทะเลสาบธารน ้าแข็งแหง่น้ีเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดฮิตแหง่หน่ึงของประเทศไอซแ์ลนด ์เน่ืองดว้ยความ

สวยงามท่ีน่าต่ืนตา ทะเลสาบแหง่น้ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติจากการละลายของน ้าในธารน ้าแข็งและการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง ในขณะท่ีกอ้นน ้าแข็งกอ้นใหญก่อ้นหน่ึงพงัทลายลงมาจากธารน ้าแข็งและไหล

ลงมาเร่ือย ๆ เน่ืองจากโจกุลซาลอนไดเ้พ่ิมขนาดข้ึน แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงผลกระทบของภาวะ

โลกรอ้น แตส่ิ่งท่ีท าใหท้ะเลสาบและธารน ้าแข็งท่ีอยูใ่กลเ้คียงเกิดความน่าสนใจมากข้ึน คือเม่ือภูเขา

น ้าแข็งไดแ้ตกออกและไหลลงไปในธารน ้าแข็งและตกลงไปยงัทะเลสาบ ละลายอยา่งชา้ๆ และถูกพดั

ออกไปในทะเล กอ้นน ้าแข็งเหลา่น้ีจะถูกซดัโดยคล่ืนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ กอ่นท่ีจะถูกซดั

ข้ึนไปบนชายหาดทรายด าท่ีช่ือวา่ เปรียดารแ์มรคู์รซ์านดูร ์(Breiðamerkursandur) ซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงกบั

ลากูนแห่งน้ี จนเป็นเหมือนเป็นประติมากรรมน ้าแข็งขนาดเล็กท่ีเปลง่ประกายภายใตแ้สงอาทิตย ์

มองดูเหมือนเพชรท่ีส่องประกาย น่ีเป็นเหตุผลท่ี ถูกเรียกอีกช่ือวา่ ไดมอนดบี์ช “Diamond 

Beach” มีเวลาใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเต็มท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นออกเดินทางเขา้สู่เขต อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล “Skaftafel” ผา่มชมทศันียภาพท่ี

สวยงามของประเทศไอซแ์ลนด ์ซ่ึงเต็มไปดว้ย

ความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชัน้หินลาวาท่ี

แข็งตัว แบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน     

ชมน ้าตกระหวา่งเสน้ทาง ท่ีเกิดจากการละลาย

ของธารน ้ าแข็งบนยอดเขา เป็นเส ้นทางท่ี

สวยงามมากอีกแหง่หน่ึงของประเทศไอซแ์ลนด ์

จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัเขา้สูท่ี่พกั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

ท่ีพกั DYRHOLAEY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  ***ทา่นสามารถเดินเลน่ชมความงามของธรรมชาติไดอ้ยา่งเต็มท่ี  และมีโอกาศทีจะเห็นแสงเหนือไดจ้ากท่ีพกั

เน่ืองจากบริเวณท่ีพกัมีมลภาวะทางแสงรบกวนน้อย ทัง้น่ีการเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่

สามารถคาดเดาได ้แตมี่ความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนชว่งฤดูหนาว ***     

 

วนัท่ีหา้ หาดทรายด า – แหลมดีรโ์ฮเลย ์– น ้าตกสโกกาฟอสส ์–น ้าตกเซลยาลนัฟอสส ์–   บ่อน ้า

รอ้นบลูลากนู – กรุงเรคยาวิค                 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น าทา่นเดินทางสู่ เรยนิ์สฟายาร่า หรือ หาดทรายด า “Reynisfjara Black Sand Beach”  ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของไอซแ์ลนด ์และเป็นหน่ึงในหาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก  ทรายสี ด าท่ีชายหาดแห่งน้ี

เป็นตะกอนเม็ดทรายสีด า ท่ีเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต ์ท่ีถูกพดัพาไป

สะสมตวับริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายน้ีมีความหนาแน่นและทนทานตอ่การแตกสลายผุพ ัง บริเวณน้ี

เป็นบริเวณท่ีคล่ืนพดัแรง  จะพดัเอาวตัถุท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ออกไป วตัถุท่ีมีความหนาแน่น

มากกวา่จะถูกพดัพาออกไปไดช้า้หรือยงัคงสะสมรวมตวักนัอยู ่จนกลายเป็นชายหาดท่ีมีทรายสีด า 



 

น าทา่นชม แหลมดีรโ์ฮเลย ์“Dyrhólaey” เดิมเรียกวา่เคปพอร์ตแลนด ์(Cape Portland) โดย

ชาวองักฤษ ดีร์โฮเลยเ์ป็นแหลมท่ีย่ืนออกมาทางชายฝั่งตอนใตข้องไอซแ์ลนด ์และตัง้อยูไ่มไ่กลจาก

ยา่นชุมชนวิค (Vik) ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีอยูบ่ริเวณใตสุ้ดของประเทศ ดีร์โฮเลยเ์ป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ

มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1978 แหลมดีร์โฮเลยเ์รียกกนัอีกช่ือหน่ึงวา่ "เกาะเนินประตู (Door hill island)" ค า

วา่ประตูมาจากลกัษณะท่ีมีซุม้ลาวาโคง้ขนาดมหึมาย่ืนรับอยูท่างดา้นหนา้ของแหลม ซ่ึงเกิดจากการ

กดัเซาะของน ้าทะเลและลมท่ีพดัผา่น ตระหงา่นอยูก่บัหาดทรายสีด า เม่ือทะเลสงบเรือขนาดใหญ่

สามารถท่ีจะแลน่ผา่นโคง้หินน้ีได ้เคยมีแมก้ระทัง่นักบินผาดโผนท่ีบินผา่นโคง้หินน้ีดว้ยเคร่ืองบินขนาด

เล็กมาแลว้  

 

 จากนั้นน าทา่นชมความงามของ น ้าตกสโกกาฟอสส ์“Skogafoss” ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยงามอีก

แหง่หน่ึงของไอซแ์ลนด ์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแมน่ ้าสโกกา้ ตวัน ้าตกนั้นตัง้อยู ่

ห่างจากหมูบ่า้นสโคการ์ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร โดยตัง้อยูท่างทิศใตข้องธารน ้าแข็งเอยาฟยาตลา

เยอคุตล ์(Eyjafjallajokull glacier) ธารน ้าแข็งขนาดเล็กท่ีปกคลุมภูเขาไฟสูง 1 ,666 เมตร ซ่ึงเคย

ปะทุคอ่นขา้งบอ่ย และไดป้ะทุข้ึนอีกครัง้ในปี ค.ศ. 2010 ซ่ึงสง่ผลใหน่้านฟ้าท ัว่ยุโรปตอ้งปิดการใชง้าน

ไปชัว่คราวในขณะนั้น ปัจจุบนัฟูเขาไฟแหง่น้ีเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัท่ีมีนักทอ่งเท่ียวแวะเวียนมา

ถา่ยรูปความสวยงามอยูไ่มข่าด มุมถา่ยรูปยอดนิยมคือภาพของน ้าตกสโกกาฟอสสท่ี์มีฉากหลงัเป็น

ภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล ์(Eyjajallajikull) 

 

 

 

 

 

 



 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  น าทา่นเดินสู่ น ้าตกเซลยาลนัฟอสส ์“Seljalandfoss” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงของ

ประเทศไอซแ์ลนด ์ชนิดท่ีวา่แทบจะกลายเป็นสญัลกัษณข์องไอซแ์ลนดเ์ลย เพราะท่ีน่ีมีความสวยงาม 

สูงประมาณ 60 เมตร เม่ือสายน ้าจากดา้นบนไหลลงมาปะทะกบัผืนน ้าดา้นลา่ง ท าใหเ้กิดละอองน ้า

บางๆ ฟุ้งกระจายไปทั่ว และนอกจากมองดูดา้นหนา้ของน ้าตกแลว้ ยงัสามารถเดินลดัเลาะไปทาง

ดา้นหลงัของมา่นน ้าตกไดอี้กดว้ย ซ่ึงเป็นเพียงน ้าตกไมก่ี่แหง่ในไอซแ์ลนดท่ี์สามารถเดินไปดา้นหลงัได ้

สามารถมองเห็นวิวน ้าตกได ้360 องศา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เ มืองกรินดาวิก (Grindavik) สู่ บ่อน ้ าร ้อนบลูลากูน             

“Blue Lagoon” หรือ ทะเลสาบน ้าแร่สีฟ้า (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) สถานท่ีทอ่งเท่ียวเพ่ือสุขภาพระดบัโลกและโดง่ดงัท่ีสุดของประเทสไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเท่ียว 

95% ตา่งไมพ่ลาด กบัการมาเยือนสถานท่ีแหง่น้ีซ่ึงเป็นบอ่น ้ารอ้นซ่ึงเต็มไปดว้ยแร่ธาตุ มากมาย อาทิ 

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

ไดออกไซต ์เป็นตน้ นอกจากนั้น ภายในบอ่น ้ารอ้นบูล ลากูน ยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะชว่ยใหท้า่นผอ่นคลาย 

และรักษาโรคท่ีเก่ียวกบัผิวหนังได ้และยงัชว่ยใหผิ้วพรรณเปลง่ปลั่งอีกดว้ย  อิสระใหท้า่นแชน่ ้าแร่

ธรรมชาติ สมัผสักบัความสบายตวัจากการลงแชแ่ละอาบน ้าในบอ่น ้ารอ้นบูลลากูน เพ่ือการพกัผอ่น



 

ตามอธัยาศยั มีบริการผา้ขนหนูใหท่้านละ 1 ผืน พรอ้มเคร่ืองด่ืมตอ้นรบัท่านละ 1 แกว้ *** 

กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าและหมวกคลุมผมไปดว้ยติดตวัไปดว้ย *** ส าหรบัการแชน่ ้าแร่ในบลูลากูน)  

จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่กรุงเรคยาวิค  

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย    

ท่ีพกั GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  *** พิเศษสุด น าท่าน ออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโคช้ น าท่านไปยงัจุดท่ีมีโอกาสเห็นแสงเหนือ

มากท่ีสุด ใชเ้วลา ประมาณ 2-3 ชัว่โมง การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณธ์รรมชาติท่ีไมส่ามารถคาดเดาได ้

แตมี่ความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดใหเ้ห็นในเวลากลางคืนชว่งฤดูหนาว *** 

 

วนัท่ีหก เรคยาวิค – โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิรก์ยา – อนุเสาวรีย์ของเลฟร ์อีริกสนั – เพอร์แลน  –     

ถนน ช็อปป้ิง Laugavegur  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น าทา่นเท่ียวชม กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่

เป็นเมืองหลวงท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก และมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดในโลก โดยตัง้อยูไ่มไ่กลจากเสน้

อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ ผูอ้พยพชาวนอรดิ์กคนแรกท่ีมาตัง้

รกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ.870 คือ Ingolfur 

Arnarson 

เ ม่ือ เรคยา วิกมีบทบาทของการเป็นเมือง

ศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมงอยา่ง

โดดเดน่ ตอ่มาจึงไดร้ับการกอ่ตัง้ใหเ้ป็นเมือง

หลวงในปี ค.ศ.1786 ปัจจุบ ันเขตเมืองมี

ประชากรประมาณ 120,000  น าทา่นถา่ยรูป

ดา้นหน้า “โบสถฮ์อลล  ์ กริมสเคิรก์ยา” (Hallgrí mskirkja) โบสถค์ริสตนิ์กายลูเธอรัน 

(Lutheran) แลนดม์าร์กส าคญัของเมืองเรคยา

วิก วา่กนัวา่เราสามารถมองเห็นโบสถแ์ห่งน้ีได ้

จากเกือบทุกท่ีในเมือง โบสถแ์ห่งน้ีต ัง้ช่ือตาม

พร ะ ในศ าสนาค ริ สต์ ท่ี ช่ื อ ฮ า ลล์ก ริ มู ร์  

(Hallgrí mur Pé tursson) ท่ีเป็นทัง้นักกวี และ

นักประพนัธ ์ผลงานท่ีมีช่ือและเป็นท่ีรูจ้กักนั

อย่า ง ดี ของชาว ไอซ์แลนด์ คื อ  Passion 



 

Hymns ท่ีถูกน าดดัแปลงเป็นบทเพลง บทสวดในวิถีชีวิตทางศาสนาของชาวไอซแ์ลนด ์ฮาลลก์ริมูร์มี

อายุอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 1614 – 1674 เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่นิสท ์สถาปนิกผูอ้อกแบบคือ

นายกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซ่ึงกว่าจะไดส้ร้างก็ใชเ้วลานานหลายปี รวมระยะเวลาการ

กอ่สรา้งทัง้หมด 38 ปี นับตัง้แตปี่ ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 บริเวณดา้นหนา้ของ

โบสถย์งัมี “อนุเสาวรีย์ของเลฟร์     อีริกสัน” (Leifur Eirí ksson) นักเดินทางคนส าคัญใน

ประวติัศาสตรโ์ลกท่ียืนตระหงา่นสวมหมวก มีผา้คลุมลกัษณะพร้ิวสะบดั  ถือขวานขนาดใหญ ่และอีก

มือถือหนังสือแนบไวก้บัอก เป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัย ท่ีต ั้งอยู ่บริเวณดา้นหน้าโบสถ์ 

Hallgrí mskirkja นั้นเป็นอนุสาวรียท่ี์สหรัฐอเมริกาไดม้อบใหแ้กไ่อซแ์ลนดเ์น่ืองในโอกาสเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 1 พนัปี รัฐสภา “Althing” ของไอซแ์ลนด ์จากนั้นน าทา่นผา่นชม ตึกอาคารรฐัสภา 

รูปทรงทนัสมยั และน าทา่นเก็บภาพ อาคารฮอฟดิ Hofdi ท่ีมีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ของชาติอนั

น่าสนใจ บา้นหลังน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรอง และจัดเล้ียงผูน้ า ระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับ

ประธานาธิบดีกอบอชอฟ สองประเทศมหาอ านาจผูย่ิ้งใหญใ่นการยุติสงครามเย็น จากนั้นผา่นชมและ

เก็บภาพดา้นหนา้บริเวณ อาคารฮารป์า Harpa คอนเสิรต์ และ คอนเฟอเรนซฮ์อลล ์(Harpa 

Concert and Conference Hall ) อาคารกระจกท่ีหรูหราแหง่น้ีต ัง้อยูใ่นเขตทา่เรือเกา่ในเมืองเรคยา

วิค มนัคุม้คา่มากท่ีจะไดมี้โอกาสไดเ้ขา้ชมอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมโดดเดน่แห่งน้ี มนัน่าท่ึงท ัง้คูไ่มว่า่

จะเป็นภาพจากดา้นในหรือดา้นนอก   

จากนั้นน าทา่นชมวิวเมืองเรคยาวิค ณ จุด

ชมวิวของอาคาร “เพอรแ์ลน” Perlan  

อีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเมือง ค าว่า เพอร์

แลน ในภาษาไอซแ์ลนดจ์ะตรงกบัค าว่า 

(The Pearl) ท่ีแปลวา่ อา่ว ท่ีน่ีเป็นเหมือน

สถานท่ีตอ้นรับแขกบา้น แขกเมือง เป็น

ส่ิงกอ่สรา้งท่ีเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของ

เรคยาวิค ตัง้โดดเดน่อยูบ่นยอดเขา Oskjuhlio ลกัษณะเป็นอาคารขนาดใหญ ่มีความสูงจากพ้ืนดิน  

25.7 เมตร ตวัอาคารดา้นบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตัง้อยูบ่นฐานคลา้ยถงัน ้าขนาดใหญท่ี่

มองเห็นไดใ้นระยะไกล ตวัอาคารมีความสูง 5 ชัน้ มีพ้ืนท่ีประมาณ 10,000 ตร.ม. ภายในอาคารถูก

จดัสรรเป็นสว่นตา่ง ๆ มากมายเพ่ือใหบ้ริการนักทอ่งเท่ียว มีท ัง้ พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง มีสวน

น ้าใหเ้ลน่ มีรา้นอาหาร จุดชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเรคยาวิคอยา่งเต็มท่ีแบบ 360 องศา ท่ีสามารถเดินได ้

รอบเป็นวงกลมคลา้ยบนดาดฟ้าเรือ มีร้านขายของท่ีระลึกให ้เลือกซ้ือหาและยงัมีโซนจัดแสดง



 

นิทรรศการในโอกาสตา่ง ๆ ใหไ้ดช้มกนั Perlan แหง่น้ีสรา้งในสมยัท่ี เดวิด อดัดส์นั(Daví ð Oddsson) 

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

ใหส้รา้ง ในบริเวณท่ีเป็นถงัน ้าเดิมประจ าเมือง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในอาคารเพอรแ์ลน 

 จากนั้นน าทา่นเขา้สู ่ถนนเลยการแ์วร์กูร ์(Laugavegur) ถนนช็อปป้ิงหลกัยา่นใจกลางเมืองของกรุง

เรคยาวิค และเช่ือมตอ่ถึงถนนช็อปป้ิงบานกสัไรตี (Bankastræ ti) เอยสเ์ตยสแลตี (Austurstræ ti) 

แลกจาร์กาตา (Læ kjargata) และสโกลาโวแลคตีกูร์ (Skólavörðustí gur) ถนนทุกสายน้ีสามารถเดิน

เทา้ถึงกนัไดง้า่ยๆจากใจกลางเมือง ถา้หากทา่นรกัการชอ๊ปป้ิงเป็นชีวิตจิตใจ เราขอแนะน ารา้นเส้ือผา้

แบรนดช์ ัน้น าตา่งๆ ท่ีมีรา้นอยูท่ ัว่ไปตามริมถนน ท่ีขายเส้ือผา้ส าหรับฤดูหนาวและอุปกรณก์ลางแจง้ 

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

Wear). ทา่นสามารถตามหาแฟชั่นในแบบประเทศไอซแ์ลนดเ์พ่ือท่ีจะไมต่กเทรนดไ์ด ้ท่ีน่ี กบัคอล

เลคชัน่ใหม่ๆ  ตามชอ๊ปตา่งๆ เชน่ คามม ์(Kraum) สปาร์คมนัสยาร์รี (Spaks Manns Spjarir)  เอยรุม 

(Aurum) เฮราฟาตาแวรส์ลนั โคมารค์ส ์แอนด ์แสคลจาร ์(Herrafataverzlun Kormáks & Skjaldar) 

แวรส์ลนั กุสเตน เอลยงโซนาส ์(Verslun Guðsteins Eyjólfssonar) จีเค (GK) อาฟเทอร ์(Aftur) และ 

จอร ์(Jör). ใหท้า่นไดเ้ดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของฝากอิสระตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั GRAND HOTEL REYKJAVIK ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ด   เรคยาวิค -  เฮลซิงกิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินสนามบินเรคยาวิก เพ่ือท าการเช็คอินของ สายการบินฟินแอร ์(AY) 

10.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY992 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินเรคยาวิก จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้ก

ทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั)   

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

16.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY141(บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

 



 

วนัท่ีแปด  เฮลซิงกิ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

07.25 น. น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์

แลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัประเภทหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการฟินแอร ์พรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าสมัภาระ สูงสุดไมเ่กินทา่นละ 23 กิโลกรมั จ านวน 1 ใบ 

 คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณี

ท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้น ๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

 คา่รถปรบัอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทางวงเงินคุม้ครองสูงสุด 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะกระณีกรุป๊ส่วนตวั) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23 กิโลกรมัตอ่หน่ึงคน (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการแกไ้ขปรบัเปล่ียนราคาหากมีการปรบัเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ และค่าบริการย่ืนสถานทตูเดนมารค์ 3,500 บาท ต่อท่าน ช าระพรอ้มค่า

มดัจ า (สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 1500 บาท 

ต่อท่าน ตลอดทริป 

 



 

การช าระเงิน  

 ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท พรอ้มกบัค่าธรรมเนียมและค่าบริการ   

วีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง 

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่

ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 25 ทา่น ซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง 

ๆ 

 บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย 

การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่

น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

 



 
เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้  

ระยะเวลาในการย่ืน 21 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ  

ณ ศนูยร์บัค ารอ้งย่ืนวีซ่า ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย  

(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบั

เจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 

1.  หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ต

เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ ตอ้ง

มีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 

เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้ม

แปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 18 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา 

     - หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ า เภอตน้สงักดัพรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)     

      - กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้

อ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว ส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็น

ภาษาองักฤษ)     

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทั ท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้น

จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหน้า

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

- กรณีท่ีเป็นเจ ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง ท่ีค ัดไวไ้ม่เ กิน 3 เดือน                           

พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พร้อมแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ , จดหมายช้ีแจงเกษียณอายุภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุช ัน้ปีท่ีศึกษา 

เป็นภาษาองักฤษ 



 

- กรณีเป็นแมค่า้ ท าธุรกิจสว่นตวั ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานการเงิน  

    6.1 กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง STATEMENT บญัชีออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน 

รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอนกอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไมเ่กิน 30 

วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ , หนงัสือรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดช่ือ-สกุล ใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร) 

    6.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ตอ้งท า BANK GUARANTEE (สกุลเงินเป็นยูโร) มีอายุ 15 วนั 

นับจากหนังสืออกจากธนาคาร ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี 

(บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออก

คา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลว่งหนา้ โดย

ใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั และใชย่ื้นไดไ้มเ่กิน 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้พรอ้มกบัตอ้งท า

หนังสือรบัรองค่าใชจ่้ายท่ีมีการช้ีแจงความสมัพนัธอี์กหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) **สถานทูตไมร่ับ

พิจารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

 7.  กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ต ัวจริง) เท่านั้น                            

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

8.  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้ง

ใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความ

ร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไป

อ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน

ทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนาม

ของบริษทัฯ  

10.  เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

11.  การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ต่อทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการ

ข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ 



 

ในการจองคิวย่ืนวีซา่ไมส่ามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวทา่น

จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการเล่ือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยูก่บัศูนยร์บัย่ืน) 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซา่เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น และทางบริษทัไมมี่นโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

แบบฟอรม์ยืน่วีซ่าประเทศเชงเกน้ 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 

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

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

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

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

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

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

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั……………………………………………….……........... 

ท่ีอยูป่ัจจุบนัท่ีสามารถติดตอ่ได ้ 

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

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

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู ่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ 

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

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

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

ท่ีอยูท่ี่ท างานหรือสถานศึกษา............................................................................. ....................................................... 

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

ต าแหน่งงาน .......................................................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน................................................... .................................. 

รายไดต้อ่เดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................ ............................. 

แหลง่ท่ีมา........................................................ ....................................................................................................... 

สถานภาพ  โสด   แตง่งาน  แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)  หมา้ย  หยา่  



 
ช่ือ-นามสกุล  บิดา......................................................................................................................... .......................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................................ 

จ านวนพ่ีนอ้ง......................................................................  

1...................................................................................... 2................................ ................................................ 

3...................................................................................... 4.................................... ............................................ 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูส่มรส ........................................................................................................................................ 

วนัเกิด คูส่มรส...................................................................................................................... .................................. 

จงัหวดัท่ีเกิดของคูส่มรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส..... ......................................................... 

วนัท่ีจดทะเบียน.............................................................. วนัท่ีหยา่............................................................................... 

จ านวนบุตร...................................................................... 

1...................................................................................... 2.................................... ............................................ 

3...................................................................................... 4................................................................................ 
 

วีซา่เชงเกน้ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี....................................................... ...................... 
 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

ไมเ่คย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... ............... 
 

ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย 

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

ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซา่เอง      

มีผูอ่ื้นออกให ้ โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................................................................................ 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมมี่สว่นเกี่ ยวขอ้งใดๆ 

ทัง้ส้ินทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


