
 

 

รหัสทัวร WCT1902041 
ทัวรไอซแลนด (ลาแสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน (AY) 
 
เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคํา – น้ําตกสโกกา – วิค – อุทยานแหงชาติสกาฟตาฟล  
เรนิสแดรงเกอร – ชมหาดทรายดํา –ขับสโนโมบิล – ชมทุงน้ําแข็งไมรดาลสโจคูล   
ภูเขาคีรกจูเฟล – เซลลฟอสส – ลองเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพารลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ– เฮลซิงกิ – เรคยาวิค 
20.00 น.  สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศช้ัน 4เคาทเตอร S สายการบินฟนแอร เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตร
ท่ีน่ังบนเคร่ือง 
23.05 น. เหิรฟ�าสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟนแอร Finnair  เที่ยวบินท่ี AY144 
วันที่2        เรคยาวิค – Golden Circle – น้ําตกสโกกา – วิค 
05.20 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
แลวจากน้ัน ตอเคร่ืองสูนครเรคยาวิค ประเทศไอซแลนด 
07.45 น. ออกเดินทางสู เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟนแอร Finnair  
เท่ียวบินที่ AY991 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ
ไอซแลนด 
 นําทานออกเดินทางสูเสนทางวงลอทองคํา Golden Circle เสนทางธรรมชาติ มรดก
โลก ซ่ึงเปนที่ต้ังของบอน้ําพุรอน ที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของไอซแลนด นําทานชมบอน้ําพุรอน 
Geysir ที่มีความสูงของน้ําพุถึง 200ฟุตจากพ้ืนดิน ท่ีพวยพุงสูทองฟ�าทุกๆ 7-10 นาที และ
ถือเปนคําศัพทที่ใชเรียกน้ําพุรอนแบบน้ีท่ัวโลก / จากน้ันนําทานชม น้ําตก Gull Fossหรือ
น้ําตกทองคํา(Golden Falls)ซ่ึงน้ําตก ที่มีความสวยงามท่ีสุด และใหญที่สุดในประเทศ
ไอซแลนด สายน้ําที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งบนยอดเขาไหลลงมา นําทาน
เดินทางเขาสูบริเวณอุทยานแหงชาติธิงเลลีร Thingvellir National Park  ทางองคการ
ยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกดานวัฒนธรรมในป ค.ศ.2004ชมจุดบริเวณท่ีเคยเปน
เปนรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผูนําของชาวไอซแลนด มาต้ังแตป ค.ศ.
930 และเปนพ้ืนท่ี ที่ไดการยอมรับวามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซแลนดแหงหน่ึง  จากน้ันนํา
ทานชมรอยแตกราวของของโลก ท่ีมีความลึกลงสูใตดินถึง 14  เมตร ท่ีเกิดจากแผนดินไหว เม่ือ
ป ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปละ 1 เซนติเมตร นําทานชม
ทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญท่ีสุดในไอซแลนด 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองวิก แวะชมความงามของน้ําตก Skogafoss 
(190ก.ม.ใชเวลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซึ่งเปนน้ําตกท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึงของไอซแลนด  มี
ความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแมน้ํา สโกกา  นําทุกทานถายรูปคูกับ ภูเขาไฟเอยาฟ
จาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโดงดังของไอซแลนด ภายหลังจากการปะทุในชวงป
ค.ศ. 2010 ปจจุบันเปนสถานที่ ทองเที่ยวที่สําคัญท่ีมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาถายรูปความ



 

 

สวยงามของภูเขาไฟแหงน้ี ท่ียอดเขาปกคลุม ไปดวยหิมะตลอดท้ังปอีกดวยระหวางทางทานจะ
ไดสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามย่ิง ชมเคริด Kerid ปากปลองภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซ่ึงดับแลว 
ในบริเวณน้ันจะมีน้ําขังตัวอยูใตดิน เปนลักษณะที่หาชมไดยากมาก / นําคณะเดินทางเขาสูท่ีพัก 
ใหทานไดช่ืนชมกับธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ อยางเต็มที ่
ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Stracta Hotel พักระดับใกลเคียง 
 ***ทานสามารถเดินเลนชมความงามของธรรมชาติไดอยางเต็มท่ี การเกิดแสงเหนือเปน
ปรากฏการณธรรมชาติท่ีไมสามารถคาดเดาได แตมีความเปนไปไดสูงท่ีจะเกิดใหเห็นในเวลา
กลางคืนชวงฤดูหนาว *** 
 
วันที่3      วิค – ธารน้ําแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล 
 อุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล - Diamond Beach 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสูบริวณธารน้ําแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน้ําแข็งซ่ึงมีความหนา
ของน้ําแข็งมากท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศ โดยท่ีบางจุดมีความหนาของน้ําแข็งถึง 1 กิโลเมตร 
นําทานต่ืนเตนเราใจกับการน่ังรถโฟรวิล (ขับเคล่ือนส่ีลอ) ไตข้ึนเขาที่มีความสูงชัน และมีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง  
 1,000 เมตร จากน้ันมีเวลาใหทานไดสัมผัสกับการขับรถสโนวโมบิล(Snowmobile) ใน
บริเวณธารน้ําแข็งขนาดใหญบนกลาเซียร Myrdaljokul ซ่ึงเปนกลาเซียรท่ีใหญที่สุดในประเทศ
ไอซแลนด โดยมีเน้ือที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใชเวลาขับสโนโมบิล สองช่ัวโมง ขับคัน
ละสองทาน หากตองการขับคนเดียวจายเพ่ิมทานละ 8,000 บาท *** 
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเทาลุยหิมะเตรียมไวบริการทุกทาน *** 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสูเขตอุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพ
ทางใตของประเทศไอซแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และช้ันหินลาวาท่ี
แข็งตัว แบบที่ทานไมเคยเห็นที่ไหนมากอน นําทานชมและถายรูปภูเขาน้ํา แข็งในระยะใกลอิสระ
ใหทานเก็บภาพความประทับใจ นําทานเดินเลนชายหาดน้ําแข็ง Ice Beach หรือท่ีเรียกกันวา 
Diamond Beach ชายหาดใกลกับธารน้ําแข็งโจกุลซารลอน โดยจะมีกอนธารน้ําแข็งที่อยูใน
ทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญตางๆ มาเกยอยูชายหาด อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย 
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพักเมืองวิค 
ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Stracta Hotel ท่ีพักระดับใกลเคียง 



 

 

 *** ทานสามารถเดินเลนชมความงามของธรรมชาติไดอยางเต็มท่ี การเกิดแสงเหนือเปน
ปรากฏการณธรรมชาติท่ีไมสามารถคาด เดาได แตมีความเปนไปไดสูงท่ีจะเกิดใหเห็นในเวลา
กลางคืนชวงฤดูหนาว ***     
 
วันที4่  วิค – เรนิสแดรงเกอร – หาดทรายดํา 
 เซลลฟอส – เรคยาวิค  *** ลาแสงเหนือ *** 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานชม Reynisdrangar ซึ่งเปนลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ท่ี เกิดจากลาวาของภูเขา
ไฟ และกอตัวข้ึนกลางแมน้ําตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดํา ที่เต็มไปดวยหินสีดําและเม็ดทราย 
รวมทั้งแนวหินบะซอลต (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอยางรวกเร็วเมื่อเจอน้ํากับทะเลที่เย็น) 
รูปทรงเหมือนแทงออรแกนในโบสถ และในบริเวณน้ียังเต็มไปดวยบรรดานกตางๆ โดยเฉพาะ
อยางย่ิง นกแกวทะเล หรือ พัฟฟم�น (Puffin) นกทะเลทองถ่ินที่นารัก 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมความงามของน้ําตกเซลยาลันสฟอส (SeljalandsFoss)  ซ่ึงเปนน้ําตกท่ี
สวยงามอีกแหงหน่ึงของไอซแลนด  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแมน้ําสโกกา 
นําทานออกเดินทางตอสูเมืองเซลลฟอสส SelFoss (130ก.ม.ใชเวลาประมาณ 01.30 ช.ม.) 
เมืองสวยริมชายฝم�ง ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาใหทานเดินเลน
ชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธ์ิ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงเรยา
วิค(60ก.ม.ใชเวลาประมาณ 01.00 ช.ม.)  
ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :        Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกลเคียง  
 *** พิเศษสุด นําทานออกตามลาแสงเหนือโดยรถโคช (มีฮีทเตอร) ไกดผูชํานาญจะนํา
ทานไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใชเวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือ
เปนปรากฏการณธรรมชาติที่ไมสามารถคาดเดาได แตมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดใหเห็นใน
เวลากลางคืนชวงฤดูหนาว) ***  
 
วันที5่    เรคยาวิค – ลองเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีรกจูเฟล  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสูทาเรือ ลองชมปลาวาฬReykjavik Whale Watchingซึ่งทานจะได
สัมผัสกับประสบการณใหมในการชมสัตวทางทองทะเล ซ่ึงทานจะไดพบกับนกทะเลชนิดตางๆ 
มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ ไมวาจะเปนพันธุKiller Whale(Orca),Minke Whale 
Humpback Whale นอกจากน้ัน ทานจะมีโอกาสไดพบกับความนารักของปลาโลมา 



 

 

Dolphin ซ่ึงจะมาวายน้ําหยอกลอทานอยูขางเรืออยางมากมาย ถือเปนความนารักและความ
งดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเทาน้ัน *** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีเรือยกเลิกใหบริการอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย ***  
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ทานออกเดินทางสู ภูเขาคีรกจูเฟล (Kirkjufell) เปนภูเขาทางฝم�งตะวันตกของไอซแลนด 
(West Iceland) หน่ึงในสถานท่ีถายภาพทิวทัศนท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของไอซแลนด ในมุมมอง
ยอดเขารูปกรวยควํ่า มีน้ําตกและธารน้ํารายรอบ เปนภาพสัญลักษณของประเทศไอซแลนดก็วา
ได ภูเขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร ไมวาจะมาเที่ยวท่ีน่ีในชวงไหนก็มีความงดงาม
ตลอดท้ังป โดยเฉพาะในหนาหนาวท่ีจะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปดวยหิมะสีขาว 
ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      Reykjavik Light Hotel ที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่6       เรคยาวิค – บูล ลากูน – ชมเมือง – ชอปปم�ง – อาหารค่ําบนอาคารพารลาน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากน้ันนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก เปล่ียนเส้ือผา นําทานเดินทางสู บอน้ํารอน บลูลากูน 
Blue Lagoon  ซ่ึงเปนบอน้ํารอนซ่ึงเต็มไปดวยแรธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica) , พืช
ทะเล (blue green algae) ,โคลนซิลิกา(Sillica Mud) , ฟลูออรีน (Fluoringe) , โซเดียม 
(Sodium) , โปตัสเซียม (Potassium) ,  แคลเซ่ียม(Calcium), ซัลเฟต (Salphate) , 
คลอรีน (Chlorine),คารบอนไดออกไซด(Carbon Dioxide) เปนตน นอกจากน้ันภายในบอน้ํา
รอนบูลลากูนยังมีเกลือแรซึ่งจะชวยใหทานผอนคลาย และรักษาโรคที่เก่ียวกับผิวหนังได และยัง
ชวยใหผิวพรรณเปลงปล่ังอีกดวย ทานจะไดสัมผัสกับความสบายตัว  จากการลงแชและอาบน้ํา
ในบอน้ํารอนบูลลากูน*** พิเศษ ทางบลูลากูน ไดจัดเตรียมอุปกรณในการเขาใชบริการไวให
เรียบรอยแลว อาทิ ครีมทาผิว, รองเทาแตะ และผาขนหนู ใหทางมีเวลาผอนคลายกับการแช
น้ําแรอยางจุใจ *** 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมโบสถฮัลลกรีมสคิรคยา โบสถประจําเมืองท่ีใชจัดงานพิธีทางศาสนาท่ีสําคัญ
ของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปตยกรรมแปลกไมเหมือนท่ีใดในโลก จากน้ันอิสระเลือกซ้ือหาสินคา
ทองถ่ินเปนของที่ระลึก ชมยานถนนคนเดินที่สองขางทางเต็มไปดวยอาคารสวยๆ เรียงรายไป
ดวยสินคาพ้ินเมืองและแบรนดตางๆ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย ในยานถนนคน
เดิน หรือหางสรรพสินคาช่ือดัง นําทานข้ึนลิฟตสูช้ันบนสุดของอาคารพารลาน เปนตึกสไตลโม
เดิรน ท่ีมีภัตตาคารอยูดานบนใหทานชมวิวทิวทัศนของกรุงเรคยาวิคอยางเต็มที่แบบ 360 
องศา 



 

 

ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคารบนอาคาร พารลาน Ut i blainn Bar & 
Restaurant, Reykjavik  พรอมชมวิวท่ีสวยงามของกรุงเรยาวิคในยามค่ําคืน 
พักที่ :      Reykjavik Light Hotel  ท่ีพักระดับใกลเคียง 
 
วันที่7       เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานสูสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก 
10.25 ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยเท่ียวบิน AY992  
15.55  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซแลนด ชากวา เฮลซิงกิ 3 ช่ัวโมง) 
16.50  เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟนแอร Finn Air เที่ยวบินท่ี 
AY141 
 
วันที่8       กรุงเทพฯ      
07.25  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 
,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนํา
ทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปน
สําคัญ 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง         

ผูใหญพัก 
  หองละ 
2 ทาน 

    เด็กอายุต่ํา
กวา 12 ป 
    พักกับ
ผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํา
กวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน 
( มีเตียง
เสริม ) 

พักทานเดียว 
/ หอง 
จายเพ่ิม 
 

02-09 ธ.ค. 2562 92,900 92,900 88,900 25,900 
ม.ค.-มี.ค. 2563 95,900 95,900 91,900 26,900 
30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 105,900 105,900 101,900 27,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 

กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว 

หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูกับเงื่อนไข

กรมธรรม) ในกรณีทานอายุเกิน 75 ป ทานตองซ้ือประกันเพ่ิม 
 คาทิปพนักงานขับรถ & คาทิปหัวหนาทัวร 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ี

ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร ตอทาน/ตอวัน(14ยูโร) 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวร 100 บาท ตอทาน/ตอวัน(800บาท) 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทาง

สถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบริการ 4,000.-) 
***สายการบินฟนนแอร จํากัดกระเป�าท่ีใชโหลดใตทองเคร่ืองไดเพียง 1 ช้ินเทาน้ัน น้ําหนักไม
เกิน 20 กิโลกรัม  
และกระเป�าถือข้ึนเคร่ือง 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไมเกิน 45 x 25 เซนติเมตร)  
 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 60,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน หากกรุปไมสามารถออก
เดินทางได  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ
ของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
หมายเหตุ 
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิว
การตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการย่ืนวีซา 
อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทาน
จะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  
หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวี
ซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  



 

 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานท่ีมีความประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 
กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนดังตอไปน้ี 
-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆ
ท้ังส้ินแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 
-  คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่
สําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริง
เทาน้ัน 
-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก 
ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่
จะสํารองยานพาหนะ 
เง่ือนไขการยกเลิก   
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      
ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    
ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %  



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 

3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 

3 รูป ข้ึนอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือ
ผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวน
บัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได 
ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคาร
ออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง 
หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจาก
บิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม

เชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  



 

 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
แจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวี
ซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


