
Page 1 of 17 

 
 

 
 

Code: IE04-ICE-ICELAND-8AY-APR-126-MN0204 

     8 วนั นอรท์ไลทไ์อซแ์ลนด ์

เยอืนดนิแดนแหง่ข ัว้โลกเหนอื เทีย่วครบเมอืงสวยแหง่ไอซแ์ลนด ์ 

ประเทศทีไ่ดร้บัการกลา่วขานจากนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลกวา่ “มหศัจรรยส์วรรคบ์นดนิ” 

 

 

11-18 เมษายน 2563 

 เร ิม่ตน้…. 126,900 บาท  

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ แตร่วมคา่ทปิตา่งๆแลว้)  

 เรคยาวกิ – แชน่ ้าแรบ่ลลูากนู – ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ – โกลเดน้เซอรเ์คลิซงิเควลลรี ์– น ้าพรุอ้นเกยซ์รี ์  วกิ – ขบัส

โนวโ์มบลิตะลยุธารน ้าแข็ง – ถ ้าน ้าแข็ง Ice Cave  – สโกการฟ์อสส ์– ภเูขาเคริก์จเูฟล 

(พเิศษ....น ัง่รถลา่แสงเหนอื Aurora Hunting) 



Page 2 of 17 

 
 

 
 

ราคาทวัร ์126,900 บาท : 11-18 เม.ย. 2563 (กรุป๊นีพ้กัคา้ง 6 คนื) 

8 วนั นอรท์ไลท ์         

 

 โปรแกรมด ีจัดอยา่งลงตวั เทีย่วสบายๆ สมัผัสบรรยากาศไอซแ์ลนดแ์บบเต็มๆ 

 สมัผัสธรรมชาตเิย็นสดุขัว้ ณ ดนิแดนทีใ่กลข้ัว้โลกเหนอืทีส่ดุ ประเทศไอซแ์ลนด ์ 

 สมัผัสประสบการณ์ ขบัรถสโนวโ์มบลิ, ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ, แชน่ ้าแรบ่ลลูากนู, ชมความงามถ ้าน ้าแข็ง 

 แนะน า....ครัง้หนึง่ในชวีติ ตอ้งไปชมความมหัศจรรยข์องประเทศไอซแ์ลนด ์

 

วนัแรก  กรงุเทพมหานคร – เฮลซงิก ิ 

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ G (แถว G 10-15) ประตทูางเขา้ที ่4 

 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินน ์แอร ์(AY) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY142 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิแวะเปลีย่นเทีย่วบนิสูก่รงุเรคยาวคิ 

16.10 น. ออกเดนิสูส่นามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY993 

17.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั PARK INN RADISSON KEFLAVIK หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เรคยาวกิ –  อทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์– น า้พุรอ้นเกยซ์รี ์– น า้ตกกลูฟอสส ์– ภเูขาไฟเคอรร์ดิ 

– วกิ (คา้ง 2 คนื)  

 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิแวะเปลีย่นเทีย่วบนิสูก่รงุเรคยาวคิ 

07.45 น. ออกเดนิสูส่นามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY991 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์ 
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น าทา่นออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามเสน้ทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซแ์ลนด ์ซึง่มชี ือ่เสยีงในเรือ่งของ

การคน้พบพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานทีถู่กน ามาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิท าใหป้ระเทศแห่งนี้

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ นอกจากนีพ้ลังงานดังกล่าวยังถูกน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอกี

ดว้ย น าทา่นเทีย่วชมความมหัศจรรยเ์หนอืธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรอื (Golden 

Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญา้สลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตวน์านาชนดิทัง้ แกะ วัว มา้ ทีเ่ลีย้งและหากนิ

ตามธรรมชาต ิ น าท่านเขา้ชมความงามของธรรมชาตทิี่สรรสรา้งขึน้ภายใน อุทยานแห่งชาตซิงิเควลลริ ์

(Thingvellir National Park) ซึง่ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิตัง้อยู่

ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ไอซแ์ลนด ์ใกลก้ับคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกลิล ์ Hengill  เป็นจุดก าเนดิทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดที่มรีอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมืน่กโิลเมตร 

ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแลว้มีน ้ าท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกวา้ง  ไดเ้วลา

                                    น าท่านชม น ้าพุรอ้นธรรมชาต ิ(Geysir) น ้าพุรอ้นหรอืเกยซ์รี ์ซึง่เป็นทีม่า

ของค าวา่ กเีซอร ์ทีใ่ชก้นัทั่วโลก   น ้าพรุอ้นทีน่ีพ่วยพุง่ขึน้สงูกวา่ 180 ฟตุ ทุกๆ 7 – 10 นาท ีพลังงานทีอ่ยู่

ใตห้นิเปลอืกโลก ขบัเคลือ่นออกมาเป็นน ้าพรุอ้น ชว่ยใหอ้ากาศอบอุน่เย็นสบาย และรัฐบาลไดน้ าประโยชน์

จากแหลง่ความรอ้นทางธรรมชาตนิีม้าเป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชท้ั่วประเทศ 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กูลฟอสส ์(Gullfoss) เพือ่ชมความงามของ น ้าตกกูลฟอสส ์หรอื ไนแองการ่าแห่ง

ไอซแ์ลนด ์  ถอืเป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานทีใ่นเสน้ทาง “วง

แหวนทองค า” สถานทีท่ีผู่ม้าเยอืนไอซแ์ลนดไ์มค่วรพลาด  ชือ่น ้าตก Gullfoss นีม้าจากค าวา่ Gull ทีแ่ปลวา่

ทองค าและ Foss ที่แปลว่าน ้าตก  เมือ่รวมกันหมายถงึน ้าตกทองค า เป็นหนึ่งในความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาตริะดับโลกทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบือ้งล่างในระดับความ

สงูกวา่ 30 เมตร จากนัน้น าทา่นชมปากปลอ่งภเูขาไฟเคอรร์ดิ (Kerid Crater) เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟที่
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ตัง้อยูใ่นพืน้ทีG่rímsnesทางตอนใตข้องไอซแ์ลนดต์ามแนว Golden Circle เป็นหนึง่ในทะเลสาบปลอ่งภเูขา

ไฟหลายแห่งในบรเิวณนี้เรยีกว่าเขตภเูขาไฟตะวันตกของไอซแ์ลนดซ์ ึง่รวมถงึคาบสมทุร Reykjanes และ

Langjökull Glacier  

   ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Dyrholaey Hotel หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

 

วนัทีส่าม  ขบัรถสโนวโ์มบลิ – ชมถ า้น า้แข็ง Ice Cave – หาดทรายด า 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชวีติกบัการน่ังรถจิ๊ปสูทุ่ง่น ้าแข็งขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดข้บัรถสโนวโ์มบลิ

ตะลุยไปในทุ่งน ้าแข็งแลงโจกลุ (Langjokull Glacier) โดยสโนวโ์มบลิ 2 ท่านต่อ 1 คัน บนดนิแดนแห่งขัว้

โลกเหนอืทีอ่ยูส่งูทีส่ดุของโลก ซึง่มคีวามกวา้งใหญเ่ป็นอนัดับ 4 พืน้ทีก่วา่ 596 ตารางกโิลเมตร ตะลยุไปใน

ทุ่งน ้าแข็งกวา้งอยา่งเต็มอิม่ตลอด  1 ชัว่โมง (ทัวรม์บีรกิารชดุกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมอื, รอง

เทา้บูท๊)  

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice cave) ถ ้าน ้าแข็งครสิตัล หรอื ถ ้าครสิตัล (Crystal Ice Cave) คอื ถ ้าน ้าแข็งที่

สวยงามตระการตา เป็นถ ้าทีเ่กดิในทะเลสาบแชแ่ข็งทะเลสาบทีเ่กดิจากธารน ้าแข็งลองโจกลุ (Longjökull 

http://travel.thaiza.com/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B8%A5-%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/252223/
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Glacier) นับเป็นถ ้าน ้าแข็งสฟ้ีาครามสดุอลังการแห่งหนึง่ในประเทศไอซแ์ลนด ์ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่

หมูบ่า้นวกิ (Vik) หมูบ่า้นเล็กๆทางตอนใตส้ดุของไอซแ์ลนด ์น าท่านแวะชม หาดทรายสดี า (Black Beach) 

ซึง่เกดิจากการสกึกร่อนของหนิลาวาและแนวหนิบะซอลต์ นับเป็นหนึง่ในชายหาดทีแ่ปลกตาและมคีวาม

สวยงามทีห่นึง่บนโลก  

 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Dyrholaey Hotel หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

 

วนัทีส่ ี ่ น า้ตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์– น า้ตกสโกกา้ฟอสส ์– แชน่ า้แรบ่ลลูากนู – เรคยาวคิ (พกัคา้ง 3 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑส์โกการ ์(Skogar Folk Museum) พพิธิภัณฑโ์บราณกลางแจง้ สรา้งขึน้ตัง้แต่ ปี 

ค.ศ.1949 สถานทีซ่ ึง่รวบรวมคอลเลคชัน่โบราณแสดงความเป็นมาและชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของชาวนอร์

ดคิ จากนัน้น าท่านแวะชมน ้าตกสโกกา้ฟอสส ์(Skogarfoss Waterfalls) ความสงู 62 เมตร ประทับใจกับ
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ความสวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิซึง่แผ่กระจายมาจากหนา้ผาสงู แรงกระแทกของปลายสายน ้าเกดิ

เป็นละอองฟุ้ งไปทั่วบรเิวณ ท าใหห้ญา้ตระกลูมอสและเฟิรน์เตบิโตปกคลุมหนิทีเ่รยีงรายรมิล าธารเบือ้งล่าง

อยา่งสวยงามโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา โตรกผาและหุบเหว เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและน่าประทับใจกับผู ้

ทีม่าเยอืนไอซแ์ลนด ์ 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่   น าท่านชม น ้าตกเซลยาลันสฟ์อสส ์ (Seljalansfoss Waterfalls) น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงของไอซแ์ลนด ์ซึง่

บรเิวณดา้นหลังมา่นน ้าตกสามารถเดนิเขา้ไปสมัผัสได ้จากนัน้                                (Reykjavik) 

(ระยะทาง 99 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ให ้      ได ้         กับทัศนียภาพสองขา้งซึง่

แต่งแตม้ไปดว้ยฟารม์ปศุสัตวข์องชาวนาและฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ทีม่คีวามสูงถงึ 1,491 

เมตรเหนอืระดับน ้าทะเลและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ผา่นการระเบดิมาแลว้ถงึ 18 ครัง้และครัง้ล่าสดุใน

ปี 2000         น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกรนิดาวกิสู ่บลูลากนู (Blue Lagoon) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา สถานที่

ท่องเทีย่วเพือ่สขุภาพระดับโลกและโด่งดังทีสุ่ดของประเทศไอซแ์ลนด ์ นักท่องเทีย่วกว่า 95% ต่างไม่

พลาดกบัการมาเยอืนสถานทีแ่หง่นี้ อสิระใหท้า่นแชน่ ้าแรธ่รรมชาตผิ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพือ่

การพักผอ่นตามอธัยาศัย (มบีรกิารผา้ขนหนูใหท้า่น กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้าและหมวกคลุมผมไปดว้ยส าหรับ

การแชน่ ้าแรใ่นบลลูากนู *** 

 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั CENTER HOTELS LAUGAVEGUR หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 
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วนัทีห่า้ ภเูขาเคริก์จเูฟล - แซเฟลลโ์จกลุ กลาเซยีร ์   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนุดารฟ์จอรด์รู ์เป็นเมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิี่

สามารถดงึดดู นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากจากทัง้ในไอซแ์ลนดแ์ละตา่งประเทศ โดยนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนจะ

มโีอกาสไดเ้พลดิเพลนิไปกบัความงามของธรรมชาต ิอนัแสนเงยีบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝ่ังตะวันตกของ

อา่วแคบๆในเขตเมอืงกรนุดารฟ์จอรด์รู ์ไมพ่ลาดไปชมความงดงามของภเูขาเคริก์จเูฟล (Kirkjufell) ภเูขาที่

มคีวามสงูประมาณ 463 เมตร เป็นภเูขาทีม่ทีรงสวยงามและไดรั้บความนยิมมากในหมูนั่กไตเ่ขา ใกล ้ๆ ภเูขา

ยงัมนี ้าตกขนาดเล็กๆทีส่วยงามมากแหง่หนึง่อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นชาวประมง (Fishing Village)  จากนัน้น าทา่นชมความสวยงามของธรรมชาต ิณ แซ

เฟลลโ์จกลุ กลาเซยีร ์(Saefellsjokull Glacier) ซึง่เป็นอกีหนึง่กลาเซยีรท์ีส่วยงามแหง่แหลมสแนเฟลเนส 

(Snaeffelsness peninsular)  ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหาดทรายสดี า (Black Beach) หรอื จะ

เป็นหนิลาวาทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟใตท้อ้งทะเลนานนับลา้นปี สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสู่

เมอืงเรคยาวคิ 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั CENTER HOTELS LAUGAVEGUR **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีห่ก เรคยาวกิ – ชมเมอืง –                   – Aurora Hunting 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นชม เพอรล์ัน (Perlan) หรอื The Pearl เป็นสถานทีท่ีม่เีอกลักษณ์โดดเดน่ไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้น

แขกเมอืงโดยสถาปนกิชือ่ดัง องิก ิมนูดูร ์เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกครึง่วงตัง้อยูบ่นฐานที่

คลา้ยถังน ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เชน่ รา้นอาหาร, รา้นไอศกรีม,พพิธิภัณฑ์

ประวัตศิาสตรไ์วกิง้, สวนน ้า และรา้นขายของทีร่ะลกึ        น าท่านชมเมอืงเมอืงเรคยาวกิ (Reykjavík) 

และถา่ยรปูกบัสถานทีส่ าคัญตา่งๆของเมอืงหลวงแหง่ไอซแ์ลนด ์น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์

ยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาครสิตท์ีส่งูทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์เป็นจดุทีส่งูอกีจดุหนึง่ของเมอืง โบสถ์

นี้มคีวามส าคัญในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์ของสถาปนกิกดุโยน (Guðjón 

Samúelsson) ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิพราสชัน่นสิท ์เริม่สรา้งในปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแลว้

เสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลากอ่สรา้งกวา่ 38 ปี  

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 

 

     น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในการล่องเรอื) กจิกรรมอันเป็นที่นยิมของ

นักทอ่งเทีย่วในการดปูลาวาฬแบบธรรมชาตโิดยน่ังเรอืกูด๊โบต๊ หรอืเรอืไมซ้ ึง่ออกแบบใหโ้ตค้ลืน่ลมไดอ้ยา่ง

นิม่นวล ปลาวาฬทีอ่าศัยอยูใ่นน่านน ้าแถบนี้จะม ี3 สายพันธุด์ว้ยกัน คอื วาฬมงิค ์ หรอื ในส าเนียงภาษา

ไอซแ์ลนด ์ เรยีกว่า มงิค ี (Minke) , วาฬหลังค่อม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การ

ล่องเรอืชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง (บนเรอืมชีดุกันหนาวบรกิาร) (บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่

บรษัิทฯ เรอืยกเลกิใหบ้รกิารอนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย) 
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ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจนี 

 หลังอาหารค ่า ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น่ังรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะ

น าท่านสู่ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนือไดอ้ย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์

ทอ่งเทีย่ว และ กจิกรรมทีไ่มน่่าพลาด หากมโีอกาสไดม้าเยอืนชว่งฤดกูาลทีเ่ห็นแสงเหนอืไดง้า่ยทีส่ดุ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั CENTER HOTELS LAUGAVEGUR **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่3) 

 

วนัทีเ่จ็ด เฮลซงิก ิ

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแร  

07.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรงุเรคยาวกิ 

09.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยเทีย่วบนิ AY992 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

15.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(เวลาทีไ่อซแ์ลนด ์ชา้กวา่ เฮลซงิก ิ3 ชัว่โมง) 

17.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร (บนิตรง) โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY141 

 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเทพฯ 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

 

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั นอรท์ไลทไ์อซแ์ลนด ์

ราคาทวัร ์126,900 บาท : 11-18 เม.ย. 2563 (กรุป๊นีพ้กัคา้งรวม 6 คนื) 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  เมษายน 2563 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 126,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 19,000 

เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 119,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(AY) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

70,000 – 110,000 

 (   เอา    เครือ่งบนิ BKK – HEL – KEF - HEL- BKK) หกัคา่ต ัว๋ 35,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่4 กนัยายน 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.  กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 

7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วไอซแ์ลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์ (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ,  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 
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 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท (เรยีกเก็บในอนิวอยซ)์ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของคา่ทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง (หากจ านวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพิม่ทา่น

ละ 3,000 บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อบุัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่ท่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 
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 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 
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 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้เดนมารก์ 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไมช่ ารดุ ขาด หรอืเปียกน า้ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้

เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ เปิดห ู เปิดหนา้ผาก หา้มสวมแวน่สายตาหรอืใสค่อนแท็กเลนส ์ (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 

6 เดอืน... 

(สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 
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- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศ

เทา่น ัน้ 

กรณีอ านาจการปกครองบตุรฝ่ายใดฝ่ายนงึ 

-ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ โดยระบวุา่บตุรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 

-ใบปกครองบตุร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตัวจรงิเทา่นัน้) หรอื ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้ านาจศาล 

เอกสารการปกครองบตุร จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 

กรณีบตุรบญุธรรม 

-ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 

ใบจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรม จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 

***ถา้เอกสารมใิชเ่อกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทตูของประเทศนัน้ๆ 

ประจ าการในประเทศไทย*** 

9. หลักฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

(ไมต่อ้งระบสุถานทตู ประเทศและวนัทีเ่ดนิทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  
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10.หลกัฐานการเงนิ :   

Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืน ออกโดยธนาคาร และตอ้งมตีราประทบัจากทางธนาคาร นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วี

ซา่ มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง  1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน  

หมายเหต ุ: ทางศนูยย์ืน่ไมรั่บพจิารณาส าเนาสมดุบญัช ีตอ้งเป็น Statement จากทางธนาคารเทา่นัน้ 

************* ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ************** 

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
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6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


