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โคเปนเฮเกน – เรคยาวิค - The Sun Voyager – อาคารรัฐสภา – อาคารคอนเสิร์ตฮอลล์ - Hofdi House 

จตุรัสซิตี้ฮอลล์ - Golden Circle – น้ําพุร้อน Geysir – น้ําตกสโกก้า – อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ 
ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – วิค - ธารน้ําแข็งไมดาล โจคูล - ขับรถสโมโมบิล – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 

เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดํา - ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค - เซลลฟอส – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล 
บูล ลากนู – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคริ์คยา - โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง 

*ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถ่ินผู้ชํานาญ *  
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กําหนดการเดินทาง 
27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563  

( กรุณาสํารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
World Premium 

1. โรงแรมที่พกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก 
2. บินตรง ไป-กลับ โดยสายการบินไทย 
3. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 
4. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตํารับ *** 
5. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม ้
6. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
7.    รวมค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป และทปิหัวหน้าทัวร์ 
8.   บริการน้ําดื่มวันละ 2 ขวด 

 

World Premium Highlight 
1. นําท่านชมบ่อนํ้าพุร้อน Geysir ท่ีมีความสูงของนํ้าพุถึง 200ฟุตจากพ้ืนดิน 
2. ขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร 
3. นําท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชํานาญจะนําท่านไปยังจุดท่ีมีโอกาสเห็นแสงเหนือมากท่ีสุด

ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้
สูงท่ีจะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) 

4. ล่องชมปลาวาฬReykjavik Whale Watchingซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่ง
ท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ 

5. บ่อนํ้าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซึ่งเป็นบ่อนํ้าร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซลิิกา (Sillica) , พืชทะเล 
(blue green algae) ,โคลนซิลิกา(Sillica Mud) , ฟลูออรีน (Fluoringe) , โซเดียม (Sodium) , โปตัสเซียม 
(Potassium) ,  แคลเซี่ยม(Calcium), ซัลเฟต (Salphate) , คลอรีน (Chlorine),คาร์บอนไดออกไซด์(Carbon 
Dioxide) เป็นต้น 

6. อิสระให้ท่าานช้อปป้ิงสินค้าย่านถนนสตรอยก์หรือ วอล์คกิ้งสตรีท ถนนช้อปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกท่ีมีสินค้าแบรนด์เนม
ชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดัง เป็นต้น 

 

วันท่ี1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

โดยมี เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
 
วันท่ี2      โคเปนเฮเกน – เรคยาวิค - The Sun Voyager – อาคารรัฐสภา 
 อาคารคอนเสิร์ตฮอลล์ - Hofdi House - จตุรัสซิตี้ฮอลล์ 
00.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG950 
12.55 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
12.55 ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik   เท่ียวบินท่ี FI205  
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15.10 เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavikเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ หลังผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากน้ันนําท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของ
ประเทศ ไอซ์แลนด ์ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธ์ิที่สุด
ในโลก นําท่านเท่ียวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลแห่งน้ี โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็น
เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับข้ัวโลกเหนือมากที่สุดโดยต้ังอยู่ไม่ไกล
จากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก 
ทําเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศ ซึ่ง Ingolfur Arnarson 
ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มา
ตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 
เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่ เป็น
ศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการ
ประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมือง
หลวง ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากร
ประมาณ 120 ,000 คนนําท่านชม 
โซลฟาร์ (Sólfar หรือ The Sun 
Voyager) งานประติมากรรมรูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างข้ึนโดยช่างสลักช่ือ Jon Gunnar 
Arnason ที่โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผดิว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแล้ว The Sun Voyager มี
ความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่ง
ความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญ
พระอาทิตย์ด้วย โดยช่วงเวลาที่
เหมาะกับการไปเยี่ยมชมงานศิลปะ
ช้ินนี้มากที่สุด คือฤดูร้อนในช่วง
กลางคืน เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่
มีปรากฏการณ์ Midnight Sun 
หรือพระอาทิตย์เที่ยงคืน ทําให้แม้
จะเป็นเวลากลางคืนแล้วแต่ก็พระ
อาทิตย์ก็ยังไม่ตกดิน จากน้ันนํา
ท่านชมอาคารคอนเสิร์ตฮอลล์ 
Harpa ช้ันนําและศูนย์ประชุมที่
ด้านนอกอาคารทําด้วยกระจกแห่งนี้ มีความสวยงามโดดเด่นริมท่าเรือ การออกแบบของ Harpa นั้นเป็น
ความร่วมมือกันระหว่างสถาปนิกชาวเดนมาร์ก Henning Larsen, สถาปนิกชาวไอซ์แลนด์ Batteriio 
Architects และ Olafur Eliasson ศิลปินช่ือดัง ตัวอาคารเป็นรูปทรงเลขาคณิตและสร้างด้วยกระจก จึงทํา
ให้สะท้อนแสงแดดอย่างงดงาม ชมการผสมผสานกันระหว่างตัวอาคารที่ออกแบบเป็นทรงเหลีย่มกบัทิวทัศน์
ธรรมชาติของไอซ์แลนด์ จากน้ันนําท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและ  นําท่านไปชมสถานท่ี
สําคัญอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่
รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ผ่านชมรัฐสภาของชาว
ไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง จากน้ันนําท่านชมจตุรัสซิตี้ฮอลล์ City Hall จุดถ่ายรูปสุดชิค ณ ใจ
กลางเมือง รายล้อมบรรยากาศที่ครื้นเครงและผู้คนมากมาย และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง
โคเปนเฮเก้น และ รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กอีกด้วย 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :       Reykjavik Light Hotel พักระดับใกล้เคียง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

วันท่ี3         เรคยาวิค – Golden Circle – นํ้าพุร้อน Geysir – นํ้าตกสโกก้า 
 อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค - วิค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคํา Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

บ่อน้ําพุร้อน ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของ
ไอซ์แลนด์  นํา ท่านชมบ่อนํ้า พุร้อน 
Geysir ท่ีมีความสูงของนํ้าพุถึง 200
ฟุตจากพ้ืนดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 
7-10 นาที และถือเป็นคําศัพท์ที่ใช้เรียก
น้ําพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก / จากน้ันนําท่าน
ชม นํ้าตก Gull Fossหรือน้ําตกทองคํา
(Golden Falls)ซึ่ งน้ําตก ที่มีความ
สวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไอซ์แลนด์ สายน้ําที่ใสสะอาดที่เกิดจาก
การละลายของธารน้ําแข็งบนยอดเขา
ไหลลงมา นําท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ
อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park  ทางองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและ
คัดเลือกผู้นําของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงาม
ของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง  จากนั้นนําท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ที่
เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร นํา
ท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ชมเคริด Kerid ปาก
ปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ําขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของนํ้าตก Skogafoss(190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 

02.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นน้ําตกที่สวยงามอีก
แห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสู ง
ประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ํา 
สโกก้า  นําทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟ
เอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขา
ไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจาก
การปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็น
ส ถ า น ที่  ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ สํ า คั ญ ที่ มี
นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความ
สวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปก
คลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง / นําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้ช่ืนชมกับธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ อย่างเต็มที่ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :       Stracta Hotel พักระดับใกล้เคียง 
 *** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มท่ี การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว 
*** 
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วันท่ี4        วิค – ธารนํ้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านเดินทางสู่บริวณธารนํ้าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน้ําแข็งซึ่งมีความหนาของน้ําแข็งมาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บาง
จุดมี ความหนาของน้ํ าแ ข็ ง ถึ ง  1 
กิโลเมตร นําท่านตื่นเต้นเร้าใจกับ
การน่ังรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) 
ไต่ข้ึนเขาที่มีความสูงชัน และมีความ
สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 1,000 เมตร 
จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการ
ขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ใน
บริเวณธารน้ําแข็งขนาดใหญ่บนกลา
เซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซยีรท์ี่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมี
เนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช้เวลาขับสโนโมบิล สองชั่วโมง ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการ
ขับคนเดียวจ่ายเพ่ิมท่านล่ะ 8,000 บาท *** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะ
เตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของ

ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความ
แปลกของแนวภูเขาไฟ และช้ันหินลาวา
ที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมา
ก่อน นําท่านชมและถ่ายรูปภูเขานํ้า 
แข็งในระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความประทับใจ  นํา ท่ านเดินเล่น
ชายหาดนํ้าแข็ง Ice Beach หรือท่ี
เรี ยกกันว่า  Diamond Beach 
ชายหาดใกล้กับธารน้ําแข็งโจกุลซาร์
ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ําแข็งที่อยู่ใน
ทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ได้เวลา
สมควรนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเมืองวิค 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :       Stracta Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
 *** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มท่ี การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว 
*** 

 
วันท่ี5         วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดํา – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค 
 เซลลฟอส – เรคยาวิค  *** ล่าแสงเหนือ *** 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
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 นําท่านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวข้ึน
กลางแม่น้ําตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดํา ที่
เต็มไปด้วยหินสีดําและเม็ดทราย รวมทั้งแนว
หินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัว
อย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้ํากับทะเลที่เย็น) รูปทรง
เหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้
ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น (Puffin) นก
ทะเลท้องถ่ินที่น่ารัก นําท่านชมความงามของ
นํ้าตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss)  
ซึ่ ง เ ป็นน้ํ าตกที่ สวยงามอีก แห่ งหนึ่ ง ของ
ไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ําสโกก้า 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ 

ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สําคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียน
มาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่
ยอดเขาปกคลุม ไปด้วย  หิมะตลอดทั้งปีอีก
ด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
อันงดงามยิ่ง นําท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง
เซลล์ฟอสส์ SelFoss (130ก.ม .ใช้ เวลา
ประมาณ 01.30 ช.ม.) เมืองสวยริมชายฝั่ง 
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอัน
สวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บ
ความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธ์ิ ได้เวลา
สมควรนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรยาวิค  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :         Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง  
 *** พิเศษสุด นําท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชํานาญจะนําท่านไปยังจุดท่ีมี

โอกาสเห็นแสงเหนือมากท่ีสุดใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***  

 
วันท่ี6         เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬ

Reykjavik Whale Watchingซึ่งท่านจะ
ได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์
ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเล
ชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานา
พั น ธ์ุ  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น พั น ธ์ุ Killer 
Whale(Orca),Minke Whale Humpback 
Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบ
กับความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่ง

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


HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

จะมาว่ายน้ําหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมี
เฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น *** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีท่ีเรือยกเลิก
ให้บริการอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย ***  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นํา ท่านออกเดินทางสู่  ภู เขา คีร์กจู เฟล 

(Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของ
ไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่
ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มี ช่ือเสียงมากที่สุดของ
ไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยควํ่า มี
น้ําตกและธารน้ํารายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์
ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มี
ความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยว
ที่นี่ ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้ งปี 
โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา 
Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :       Reykjavik Light Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี7        เรคยาวิค – บูล ลากูน – เรคยาวิค - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 จากน้ันนําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก เปลี่ยนเสื้อผ้า นําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  

ซึ่งเป็นบ่อน้ําร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica) , พืชทะเล (blue green algae) ,
โคลนซิลิกา(Sillica Mud) , ฟลูออรีน 
(Fluoringe) , โซเดียม (Sodium) , 
โปตัสเซียม (Potassium) ,  แคลเซี่ยม
(Calcium), ซัลเฟต (Salphate) , คลอรีน 
(Chlorine),คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 
Dioxide) เป็นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ํา
ร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อน
คลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และ
ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้
สัมผัสกับความสบายตัว  จากการลงแช่และ
อาบน้ําในบ่อน้ําร้อนบูลลากูน*** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้
เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้าแตะ 
และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการ
แช่นํ้าแร่อย่างจุใจ *** 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิค 

Reykjavik นําท่าน ถ่ายภาพความงามของ
โบสถ์ประจําเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา 
(Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์
ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 
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74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสช่ันนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 
บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งใน
ประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือ
ซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 1,000 ป ี 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :       Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี8        เรคยาวิค – โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 
07.45 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG950 
11.55 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค 
เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  

ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ 
ล้อมรอบด้ วยพื้ นน้ํ า เ กื อบทั้ งหมดภูมิ
ประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  
และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ นําท่านเท่ียว
ชมเมืองผ่านจตุรัสซิตี้ฮอลล์  อาคาร
เทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง 
พร้อมถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์
เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง 
ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน แอน
เดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือ
ขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสําราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ําพุเกฟิออน  
เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ข้ึนมา จากน้ันอิสระให้ท่าานช้อปป้ิงสินค้าย่านถนนสต
รอยก์หรือ วอล์คกิ้งสตรีท ถนนช้อปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง 
ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดัง เป็นต้น 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :      SCANDIC HOTEL  ที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี9       โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 นําท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 
13.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 951 
 
วันท่ี10     กรุงเทพฯ 
06.20  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ

ล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ี
การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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กําหนดการเดินทาง 
27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563  

( กรุณาสํารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / 
ห้อง 

จ่ายเพ่ิม 
 

27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 169,900 169,900 165,900 49,900 
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน - เรคยาวิค - โคเปนเฮเกน - กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนญุาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พกัตามระบหุรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล
เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวรผ์ู้มปีระสบการณ์นําเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 
ท่าน  

 ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่าน
ต้องซื้อประกันเพิม่ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสญูหายจากมจิฉาชีพที่แฝง
ตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน) 

 น้ําดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดืม่และอาหารนอกเหนอืจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มชําระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสอืเดินทาง Passport  
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เปน็แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทาง
ท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล 
และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กําหนด 
ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้แม้ว่าจะผา่นหรอืไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่
ค่ามัดจําต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 

และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตี

มัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการค้า เช่น ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายุย้อนหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสงักัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง
กับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาทีท่่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมจีดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคํารอ้งใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม
ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ี
ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็น
หลัก 


