
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  
 
 

โคเปนเฮเกน – เรคยาวิค – The Sun Voyager – อาคารรัฐสภา – อาคารคอนเสิร์ต ฮอลล์ – Hofdi House 
จัตุรัส ซิตี ้ฮอลล์ – วงแหวนทองค า – น ้าพุร้อนกีเซอร์ – น ้าตกสโกก้า – อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ 

ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – วิค – ธารน ้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 
เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายด า – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – เซลฟอสส – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล 

แช่น ้าแร่บูล ลากูน – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – โคเปนเฮเกน – ช้อปป้ิง 

*** ล่าแสงเหนือโดยทีมงานท้องถิ่นที่ช านาญเส้นทาง ***  



 

 

ก าหนดการเดินทาง 
14-22 ต.ค. 2562  

( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
 

 
 

วันที่1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  โดยมี 

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
วันที่2      โคเปนเฮเกน - เรคยาวิค - The Sun Voyager - อาคารรัฐสภา - อาคารคอนเสิร์ต ฮอลล์ 
00.50 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG950 
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
12.55 ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik   เที่ยวบินที่ FI205  



 

 

15.10 เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavikเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ หลังผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซ่ึง
เป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธ์ิที่สุดในโลก น าท่านเที่ยวชม
เมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ 
และเป็นเมืองหลวงที่ตั้ งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดย
ตั้ งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ท าเลที่ตั้ งอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศซ่ึง Ingolfur Arnarson ชาว
นอร์ดิค เป็นผูอ้พยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 
870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนยก์ลางทางการค้าและ
ธุรกิจการประมง จึงไดม้ีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง ปัจจุบนัเขต
เมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน น าท่านชม โซลฟาร์ (Sólfar หรือ The Sun Voyager) งานประติมากรรม
รูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลกัช่ือ Jon Gunnar Arnason ที่โดยคนส่วนมากมกัจะเข้าใจ
ผิดว่ามนัคือสัญลกัษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแลว้ The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่งความฝัน” 
และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตยด์ว้ย โดยช่วงเวลาที่เหมาะกบัการไปเย่ียมชมงานศิลปะช้ินน้ีมากที่สุด คือฤดู
ร้อนในช่วงกลางคืน เน่ืองจากจะเป็นช่วงเวลาที่มีปรากฏการณ์ Midnight Sun หรือพระอาทิตยเ์ที่ยงคืน ท าให้แม้
จะเป็นเวลากลางคืนแลว้แต่ก็พระอาทิตยก์็ยงัไม่ตกดิน จากนั้นน าท่านชมอาคารคอนเสิร์ตฮอลล์ Harpa ชั้นน า
และศูนย์ประชุมที่ด้านนอกอาคารท าด้วยกระจกแห่งน้ี มีความ
สวยงามโดดเด่นริมท่าเรือ การออกแบบของ Harpa นั้นเป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างสถาปนิกชาวเดนมาร์ก Henning Larsen, 
สถาปนิกชาวไอซ์แลนด ์Batteriio Architects และ Olafur Eliasson 
ศิลปินช่ือดงั ตวัอาคารเป็นรูปทรงเลขาคณิตและสร้างดว้ยกระจก 
จึงท าให้สะท้อนแสงแดดอย่างงดงาม ชมการผสมผสานกัน
ระหว่างตัวอาคารที่ออกแบบเป็นทรงเหลี่ยมกับทิวทศัน์ธรรมชาติของไอซ์แลนด์ น าท่านชมตึกอาคารรัฐสภา 
รูปทรงทันสมัยและ   น าท่านไปชมสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ งคือ Hofdi House บ้านที่มี เร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจดัเลี้ยง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย่ิ้งใหญ่ในการ
ยตุิสงครามเยน็ ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด ์และศาลาเทศบาลเมือง  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Reykjavik Light Hotel / พักระดับใกล้เคียง 
วันที่3        เรคยาวิค – Golden Circle – น ้าพุร้อน Geysir  
 อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ – น ้าตกสโกก้า – เซลยาลันส์ฟอสส์ – วิค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

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


 

 

 น าท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองค า Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซ่ึงเป็นที่ตั้งของบ่อน ้าพุ
ร้อน ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ น าท่านชมบ่อน ้าพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน ้าพุถึง 200ฟุตจาก
พื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ทอ้งฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นค าศพัทท์ี่ใช้เรียกน ้ าพุร้อนแบบน้ีทัว่โลก / จากนั้นน าท่าน
ชม น ้าตก Gull Fossหรือน ้าตกทองค า(Golden Falls)ซ่ึงน ้าตก 
ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด ์
สายน ้าที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งบนยอด
เขาไหลลงมา น าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติ ธิง
เลลีร์ Thingvellir National Park  ทางองค์การยูเนสโกได้
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรมในปี ค.ศ.2004
ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความ
คิดเห็นและคดัเลือกผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพ้ืนที่ ที่ไดก้ารยอมรับว่ามีธรรมชาติที่
สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหน่ึง  จากนั้นน าท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใตดิ้นถึง 14  
เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกน้ีก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร น า
ท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด ์ชมเคริด Kerid ปากปล่อง
ภูเขาไฟในสมยัโบราณ ซ่ึงดบัแลว้ ในบริเวณนั้นจะมีน ้าขงัตวัอยูใ่ตดิ้น เป็นลกัษณะที่หาชมไดย้ากมาก   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมความงามของน ้าตกสโกก้า (Skogafoss) ซ่ึงเป็นน ้าตกที่สวยงามอีก

แห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซ่ึง
ไหลมาจากแม่น ้ า สโกกา้  น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบั ภูเขาไฟ
เอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของ
ไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 
ปัจจุบนัเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่มีนักท่องเที่ยวแวะ
เวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งน้ี ที่ยอดเขา
ปกคลุม ไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปีอีกดว้ยระหว่างทางท่านจะ
ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนังดงามย่ิง ท่านชมความงามของ
น ้าตกเซลยาลันส์ฟอสส (SeljalandsFoss)  ซ่ึงเป็นน ้าตกที่
สวยงามอีกแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 
62 เมตร ซ่ึงไหลมาจากแม่น ้าสโกกา้ / น าท่านเดินทางเขา้สู่
ที่พกั ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ อยา่งเต็มที่ 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Stracta Hotel / พักระดับใกล้เคียง 



 

 

***  ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วันที่4        วิค – ธารน ้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล  
 เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายด า – ฮอฟน์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่บริวณธารน ้าแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน ้ าแข็งซ่ึงมีความหนาของน ้าแข็งมากที่สุดแห่ง

หน่ึงของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน ้าแข็งถึง 1 
กิโลเมตร น าท่ าน ต่ืน เต้นเร้าใจกับการนั่ งรถโฟ ร์วิล 
(ขับเคลื่อนส่ีล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูง
กว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้
สัมผสักับการขบัรถสโนวโ์มบิล(Snowmobile) ในบริเวณ
ธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซ่ึงเป็น
กลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเน้ือที่ถึง 
8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช้เวลาขับสโนโมบิล สองช่ัวโมง ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่ม
ท่านล่ะ 8,000 บาท มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่บริเวณหาดทรายด า (Reynisdrangar) ซ่ึงเป็นลกัษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขา

ไฟ และก่อตัวขึ้ นริมชายฝ่ังทะเล ตามธรรมชาติ ชมหาด
ทรายด า ที่ เต็มไปด้วยหินสีด าและเม็ดทราย รวมทั้งแนว
หินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวกเร็ว
เมื่อเจอน ้ ากับทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนใน
โบสถ์ และในบริเวณ น้ียังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง นกแกว้ทะเล หรือ พฟัฟ่ิน (Puffin) นก
ทะเลทอ้งถิ่นที่น่ารัก  

พักที่:  Edda Hotel Hofn / ที่พักระดับใกล้เคียง 

***  ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 
 

 

 

 



 

 

วันที่5        ฮอฟน์ – ล่องเรือชมน ้าแข็ง โจคูซาลอน – หาดไดมอนด์ บีช 
 อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – เรยาวิค 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ลากูนโจคูซาลอน จุดไฮไลท์ ส าคัญของประเทศไอซ์แลนด์ น าท่านลงเรือสะเทิน้น ้าสะเทิ้นบก 

ล่องชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย์  ลากูนแห่งน้ี จะเต็มไปด้วย
กอ้นน ้าแข็งหรือไอซ์เบิร์ก (Iceberg) ขนาดต่างๆ มากมายลอย
อยู่ในทะเลสาบ จะมีไกด์ทอ้งถิ่นน าบรรยายให้ความรู้แก่ทุก
ท่าน ชมความสวยงามของกอ้นน ้าแข็งสีฟ้าที่ลอย อยูร่อบๆ ล า
เรือ ไดเ้วลาสมควรน าท่านขึ้นฝ่ังมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจอยา่งเต็มที่  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเก็บภาพความสวยงามของกอ้นน ้า แข็งบริเวณชายหาด

ไดมอนด์ บีช (Diamond Beach) ที่มีก้อนน ้ าแข็งอยู่บริเวณ
ชายหาดประดุจก้อนเพชรเรียงรายอยู่มากมาย น าท่านออก
เดินทางกลับสู่กรุงเรยาวิค ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตา
เฟล Skaftafell แวะเที่ยวชมเก็บภาพความงดงามทัศนียภาพ
ทางใตข้องประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปดว้ยความแปลกของ
แนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตวั แบบที่ท่านไม่เคยเห็น
ที่ไหนมาก่อน น าท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน ้า แขง็ในระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Stracta Hotel / พักระดับใกล้เคียง 

*** ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่
สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว *** 

วันที่6 เฮลล่า – เรคยาวิค – แช่น ้าแร่บูล ลากูน – ฮัลล์กรีมสคิร์คยา 
 อาคารพาลาน – ล่าแสงเหนือ(Aurora Hunting)  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เปลี่ยนเส้ือผ้า น าท่าน

เดินทางสู่ บ่อน ้าร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซ่ึงเป็นบ่อ
น ้าร้อนซ่ึงเต็มไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica) 
, พืชทะเล (Blue green algae) ,โคลนซิลิกา(Sillica Mud) 
, ฟลูออรีน (Fluoringe) , โซเดียม (Sodium) , โปตัสเซียม 



 

 

(Potassium) ,  แคลเซ่ียม(Calcium), ซัลเฟต (Salphate) , คลอรีน Chlorine),คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 
Dioxide) เป็นตน้  

 นอกจากนั้นภายในบ่อน ้าร้อนบูลลากูนยงัมีเกลือแร่ซ่ึงจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เก่ียวกบัผิวหนัง
ได ้และยงัช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย ท่านจะไดสั้มผสักบัความสบายตวั  จากการลงแช่และอาบน ้าในบ่อ
น ้าร้อนบูลลากูน*** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีม
ทาผิว, รองเท้าแตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่อย่างจุใจ *** 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านชมกรุงเรคยาวิค Reykjavik น าท่านถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจ าเมือง โบสถ์ฮัลล์

กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูง
ที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบ 
สถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิส เร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แลว้เสร็จ
ปี ค.ศ.1986 บริเวณดา้นหน้าของโบสถ์ยงัมีอนุสาวรียข์องเลฟร์ อีริก
สัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยูเ่บื้องหน้า ซ่ึงในประวติัศาสตร์
ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยโุรปคนแรกที่ไปเหยียบ
ดินแดนแถบอเมริกาเหนือซ่ึงรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรียน้ี์
สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เน่ืองในโอกาส เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 1,000 ปี จากนั้นน าท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของตึกพาร์ลาน 
เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิทิวทัศน์
ของกรุงเรคยาวิคอยา่งเต็มที่แบบ 360 องศา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเขา้สู่ที่พกั  

พักที่:  Reykjavik Light Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง 

***  พิเศษสุด น าท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) คนขับรถผู้ช านาญเส้นทางจะน าท่านไปยังจุดที่มี
โอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลา ประมาณ 3 ช่ัวโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่
สามารถคาดเดาได ้แต่มีความเป็นไปไดสู้งที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาวกนัยายน – เมษายน) 

วันที่7        เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – เคฟลาวิค  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลาวาฬ (Reykjavik 

Whale Watching) ซ่ึงท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์
ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบันก
ทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธ์ุ ไม่
ว่ า จ ะ เป็ น พั น ธ์ุ  Killer Whale (Orca),Minke Whale 
Humpback Whale นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสไดพ้บกบั



 

 

ความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซ่ึงจะมาว่ายน ้ าหยอกลอ้ท่านอยู่ขา้งเรืออยา่งมากมาย ถือเป็นความน่ารักและ
ความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น *** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
กรณีท่ีเรือยกเลิกให้บริการอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย *** 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) 

หน่ึงในสถานที่ถ่ายภาพทิวทศัน์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของ
ไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว ่า มีน ้ าตกและ
ธารน ้ ารายรอบ  เป็นภาพ  สัญลักษณ์ ของประเทศ
ไอซ์แลนดก์็ว่าไดภู้เขาลูกน้ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร 
ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่น่ีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้ง
ปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell 
ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Keflavik Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่8       เคฟลาวิค – โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 
07.45 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG950 
11.55 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ต้ังอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพ้ืนน ้ าเกือบ

ทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ น าท่านเที่ยวชมเมืองผ่านจตุรัส
ซิตี้ฮอลล์  อาคารเทศบาลเมืองเก่า 
เขตย่านใจกลางเมืองพร้อมถ่ายรูปคู่
กบั เงือกน้อยลิตเต้ิลเมอร์เมด (Little 
Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ซ่ึง
ยงัคงนั่งเศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ือง
ในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่า
นิทานระดับโลก  ฮันส์คริสเตียน 
แ อ น เด อ ร์ สั น  โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น 
เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดิน
ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน ้ าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา 

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


 

 

จากนั้นอิสระให้ท่าานช้อปป้ิงสินค้าย่านถนนสตรอยก์หรือ วอล์คกิ้งสตรีท ถนนช้อปป้ิง ที่ยาวที่สุดในโลกที่มี
สินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดัง เป็นต้น 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่:  SCANDIC HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่9        โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
13.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951 

วันที่10      กรุงเทพฯ 

06.20  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

14-23 ต.ค. 2562 155,900 155,900 149,900 42,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิค-โคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ
การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ช้ึนอยู่กบัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือ
ประกนัเพ่ิม 

 ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 



 

 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 น ้าดื่มวนัละ 2 ขวดต่อท่าน 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์จากเมืองไทยวนัล่ะ 100 / 10 วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ้่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน  และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 
ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถ้วนตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้า

ออกตัว๋มาแล้วจะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหน่ึงอย่างใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ้่าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย่ื้นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


