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8 วนั 5 คืน แกรนด์ไอซ์แลนด์ 
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

 

 
บิน กรุงเทพฯ - เฮลซิงก ิ- เคฟลาวคิ - เฮลซิงก ิ- กรุงเทพฯ โดย ฟินน์แอร์  

เริ�มต้น...125,900 บาท (รวมวซ่ีาเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว) 
เรคยาวิก –ภูเขาเคร์ิกจูเฟล – วงกลมทองคํา - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ - นํ�าตกกูลฟอสส์ -เกย์ซีร์  

ปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ริด - สโนว์โมบิล  – พพิธิภัณฑ์สโกก้า - นํ�าตกสโกการ์ฟอสส์ - นํ�าตกเซลยาลนัส์

ฟอสส์ - โจกุลซาลอน – ไดมอนด์บีช – ล่องเรือโจกุลซาลอน – หาดทรายดํา   

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญาตประกอบธุรกิจนาํ เ ที�ยว เลขที� ��/����  
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บลู ลากูน – เรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – ฮอฟดิ เฮ้าส์ - The Sun Voyager – ฮาร์ปา – ไวกิ�งมวิเซียม  
 

ราคาทวัร์ 125,900 บาท : 13-20 ต.ค. 65 / 20-27 ต.ค. 65 / 19-26 พ.ย. 65 / 3-10 ธ.ค. 65  

ราคาทัวร์ 128,900 บาท : 29 ธ.ค – 5 ม.ค. 66 

ราคาทัวร์ 138,900 บาท : 5-12 ก.ค. 65 / 13-20 ส.ค. 65 / 20-27 ก.ย. 65  
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8 วนั 5 คืน แกรนด์ไอซ์แลนด์ 
วันแรก  กรุงเทพ – เฮลซิงก(ิฟินแลนด์)  
 

18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที�และหัวหน้าทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระนํ� าหนัก 23 กก. สําหรับโหลด (ท่านละ � ใบ)  และ ถือขึ�นเครื�องไม่

เกิน 7 กก.  

21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เที�ยวบินที� AY 144 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ ��.�� ชั�วโมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ�า และอาหารเชา้ ระหวา่งเที�ยวบินสู่เฮลซิงกิ  

วันที�สอง  เรคยาวิก – กรุนดาร์ฟยอร์ดเดอร์ – ภูเขาเคร์ิกจูเฟล - เรคยาวิก 
 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ Helsinki-Vantaan lentoasema หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ต่อเครื� องสู่

สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด ์โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เที�ยวบินที� AY 991 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

3.50 ชั�วโมง)  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ เคฟลาวกิ ประเทศไอซแ์ลนด ์  

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก  

 นาํท่านเดินทาง เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) เมืองเล็กๆ ตั�งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส 

(Snaefellsnes) ทางตะวนัตกของไอซ์แลนด์ ตั� งอยู่ระหว่างเทือกเขา และทะเล เพื�อไปชมภูเขาเคิร์กจูเฟล 

(Kirkjufell) เรียกไดว้า่เป็นอีกหนึ�ง ซิกเนเจอร์ ที�ตอ้งไปเยอืน หากไดมี้โอกาสมาเที�ยวไอซ์แลนด ์ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชม ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) Church Mountain หรือ “ภูเขาโบสถ”์ ว่ากนัว่ามีที�มาจากรูปร่าง

ของภูเขาซึ�งคลา้ยคลึงกบัโบสถ ์บา้งก็วา่คลา้ยหมวกของแม่มด ภูเขาที�มีชื�อเสียงที�สุดของไอซ์แลนด ์เป็นหนึ� ง

ในสถานที�ที�ถูกถ่ายรูปมากที�สุดของไอซ์แลนด์ และยงัเป็นหนึ� งในสถานที�ถ่ายทาํ Game of Thrones ซีซั�นที� � 

และ � ใกล้ๆ  กนัมี นํ� าตก Kirkjufellsfoss นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ ของนํ� าตกที�มีฉากหลงัเป็น

ภูเขา จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด ์

 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรม Grand Hotel Reykjavik / Center Hotel Laugavegu****  หรือเทียบเท่า  
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วันที�สาม  วงกลมทองคํา - อทุยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ - นํ�าตกกูลฟอสส์ -เกย์ซีร์ – ปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ริด  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางท่องเที�ยวตามเส้นทาง เส้นทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซ์แลนด์ ที�ขึ�นชื�อเรื�องการคน้พบ

พลงังานความร้อนใตพ้ภิพ ซึ�งเป็นพลงังานที�ถูกนาํมาใชท้ดแทนเชื�อเพลิง ทาํใหป้ระเทศไอซ์แลนดไ์ดรั้บการ

ยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองที�ไร้มลพิษ และยงันาํพลงังานดงักล่าวมาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ย  

นาํท่านเดินทางเที�ยวชมเส้นทาง วงกลมทองคาํ หรือ (Golden Circle) สัมผสัความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติ

ของไอซ์แลนด์ ทศันียภาพของทุ่งหญา้สลบักบัทุ่งลาวา ฝูงสัตวน์านาชนิดทั�ง แกะ ววั มา้ ที�เลี� ยงและหากิน

ตามธรรมชาติ นาํท่านเที�ยวชม อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึ� งไดรั้บการรับรอง

จากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สถานที�ที�น่ามหศัจรรยท์ั�งทางดา้นประวติัศาสตร์และวิถี

ชีวิต ตั�งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ� งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที�ใหญ่

ที�สุดในไอซ์แลนด์ ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์Hengill  เป็นจุดกาํเนิด

ทางประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที�มีรอยเลื�อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื�นกิโลเมตร 

สถานที�แห่งนี� ยงัมีความสําคญัในฐานะที�เคยเป็นสภาแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาไดก่้อตั�ง

เมื�อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื�องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789  
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นําท่านเดินทางสู่ กูลฟอสส์ (Gullfoss) ชมความงามของ นํ� าตกกูลฟอสส์ สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่ง

ไอซ์แลนด์   นํ� าตกที�มีชื�อเสียง และงดงามที�สุดในประเทศไอซ์แลนด ์และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานที�ในเส้นทาง 

วงแหวนทองคาํ สถานที�ที�ผูม้าเยอืนไอซ์แลนดไ์ม่ควรพลาด  ชื�อนํ� าตก Gullfoss ในภาษาไอซ์แลนด์ หมายถึง 

นํ� าตกทองคาํ เป็นหนึ� งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที�เกิดจากการละลายของธารนํ� าแข็ง 

Langjökull ซึ� งเป็นธารนํ�าแขง็ที�ใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบัสองของประเทศไอซ์แลนด์ และลดระดบัลงในโตรกเขา

เบื�องล่างในระดบัความสูงถึง �� เมตร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เกยซี์ร์ เพื�อนาํท่านชม นํ� าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) นํ� าพุร้อน หรือเกยซี์ร์ ซึ� งเป็นที�มาของ

คาํว่า กีเซอร์ ที�ใช้กนัทั�วโลก นํ� าพุร้อนที�นี�พวยพุ่งขึ�นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลงังานที�อยู่ใตหิ้น

เปลือกโลก ขบัเคลื�อนออกมาเป็นนํ� าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลไดน้าํประโยชน์จาก

แหล่งความร้อนทางธรรมชาตินี� มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั�วประเทศ จุดนํ� าพุร้อนที�พวยพุ่ง และเป็น

พระเอกในปัจจุบนั ชื�อว่า สโทรคูร์ (Strokkur) ที�มกัจะเกิดการปะทุทุกๆ 10 นาทีหรือมากกว่านั�น อีกทั�งยงัมี

นํ� าพุ่งสูงขึ�นไปในอากาศ ตั�งแต่ 20 – 40 ม. จากนั� นนําท่านชมปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ริด (Kerid Crater) 



 

 HTC-AY-8D-GRANDICELAND 

ปล่องภูเขาไฟที�อายุน้อยที�สุดแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหลุมอุกกาบาตที�เห็นได้ชัดเจนและสวยงามที�มี

ทะเลสาบอยูต่รงกลาง ซึ�งก่อตวัขึ�นจากการปะทุเมื�อ 3,000 ปีมาแลว้ สีแดงสดใสบริเวณปากปล่องภูเขาไฟที�มี

เนินวงกลมสูงชนัคลา้ยอฒัจนัทร์โบราณ หินสีแดงเขม้ตดักับสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนํ� า

ทะเลสีอะความารีนหรือสีฟ้าครามที�สดใส  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารในโรงแรม 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรม Hotel Selfoss & Spa /Hotel South Coast  **** หรือเทียบเท่า  
  

 

วันที�สี�  สโนว์โมบิล  – นํ�าตกสโกการ์ฟอสส์ – นํ�าตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – เมืองวิค (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านแวะชม นํ�าตกสโกกา้ฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร นํ�าตกที�สูงที�สุดทางภาคใต ้

และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของไอซ์แลนด ์ประทบัใจกบัความสวยงามของนํ�าตกที�เป็นธรรมชาติ ซึ� งแผก่ระจายมา

จากหนา้ผาสูง แรงกระแทกของปลายสายนํ�าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั�วบริเวณ ทาํใหห้ญา้ตระกูลมอสและเฟิร์น

เติบโตปกคลุมหินที�เรียงรายริมลาํธารเบื�องล่างอย่างสวยงามโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา โตรกผาและหุบเหว 

ท่านจะตื�นตาตื�นใจกบัภาพของม่านนํ�าสีขาวขนาดใหญ่ที�ทรงพลงัไหลเทลงมาสู่พื�นเบื�องล่างตดักบัลานกวา้ง

และโขดหินที�ปกคลุมดว้ยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีดาํที�เกิดจากเถา้ถ่านลาวา เป็นทศันียภาพที�สวยงามและ

น่าประทบัใจกบัผูที้�มาเยอืนไอซ์แลนด ์จากนั�นนาํท่านชม นํ�าตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) 

นํ� าตกที�มีชื�อเสียงของไอซ์แลนด ์ และถูกขนานนามวา่เป็นนํ�าตกที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของไอซ์แลนด์ ซึ�ง

บริเวณดา้นหลงัม่านนํ�าตกสามารถเดินลอดไปหลงัม่านนํ�าตกได ้ นํ�าตกแห่งนี� เป็นส่วนหนึ�งของแม่นํ�าเซลยา่

ลนัดซ่์า (Seljalandsá) โดยแม่นํ�าสายนี� มีตน้กาํเนิดอยูใ่ตธ้ารนํ�าแขง็เอยาฟยาตลาเยอคุตล ์ (Eyjafjallajökull 

Glacier) ซึ�งภูเขาไฟใตธ้ารนํ�าแขง็แห่งนี� ไดป้ะทุขึ�นในปี ค.ศ. 2010 และก่อใหเ้กิดความเสียหายทั�วยโุรป 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ธารนํ� าแข็งที�ยิ�งใหญ่ที�ชื�อว่า มิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) สัมผสัประสบการณ์ครั� งหนึ� ง

ในชีวิต ที�จะทาํให้อดรีนาลีนของคุณพลุกพล่านดว้ยการขบัรถเลื�อนนํ�าแข็ง นั�งรถจิ�ปสู่ทุ่งนํ� าแขง็ขนาดใหญ่

ให้ท่านได้ขบัรถสโนวโ์มบิลตะลุยไปในทุ่งนํ� าแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) โดยสโนวโ์มบิล 2 ท่าน

ต่อ 1 คนั บนดินแดนแห่งขั�วโลกเหนือที�อยูสู่งที�สุดของโลก ซึ�งมีความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ 

พื�นที�กว่า 600 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งนํ� าแข็งกวา้งอย่างเต็มอิ�มตลอด  1 ชั�วโมง (ทวัร์มีบริการชุดกนั

ความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองวิก VIK หรือ Vik 

íMýrdal หมู่บา้นที�อยูท่างใตสุ้ดในไอซ์แลนด ์ 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรม Hotel Vik /South Coast  *** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืน � คืน) 

 

วันที�ห้า  โจกุลซาลอน – ไดมอนด์บีช – ล่องเรือธารนํ�าแข็งโจกุลซาลอน - เมืองวิค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) หนึ�งในอญัมณียอดมงกุฏตามธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด ์

และยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตโ์ด่งดงัหลายเรื�อง ไม่ว่าจะเป็น 007 พยคัฆ์ร้ายทา้มรณะ, 007 พยคัฆ์ร้าย

พญายม,ทูม เรเดอร์, แบทแมน บีกินส์ และ อินเตอร์สเตลลาร์ ทะยานดาวกูโ้ลก รวมถึงมิวสิควีดีโอ ของ จสั

ติน บีเวอร์  ทะเลสาบแห่งนี� เกิดขึ�นโดยธรรมชาติจากการละลายของนํ� าในธารนํ� าแข็งและการเพิ�มขึ�นอย่าง
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ต่อเนื�อง ภูเขานํ� าแข็งแตกออก และไหลลงไปในธารนํ�าแข็ง ตกลงไปยงัทะเลสาบ ละลายอย่างช้าๆ และถูก

พดัออกไปในทะเล ที�กอ้นนํ� าแขง็เหล่านี�จะถูกซัดโดยคลื�นของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ก่อนที�จะถูกซัด

ขึ�นไปบนชายหาดทรายดาํที�ชื�อว่า เปรียดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ (Breiðamerkursandur) หาดทรายดาํที�ทอดยาวนี�  

มกัจะถูกปกคลุมดว้ยนํ� าแข็งที�โปร่งแสง เหมือนเป็นประติมากรรมนํ� าแข็งขนาดเล็กที�เปล่งประกายภายใต้

แสงอาทิตย ์มองดูเหมือนเพชรที�ส่องประกาย นี�เป็นเหตุผลที�เปรียดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ไดถู้กเรียกอีกชื�อวา่ ได

มอนด์บีช เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ และอิ�มเอมกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที�รังสรรคค์วามสวยงาม

บนโลกใบนี�  
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

 
 

บ่าย นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือในธารนํ�าแข็งโจกุลซาลอน ทะเลสาบธารนํ�าแข็ง ซึ�งรู้จกักนัเป็นอย่างดีว่า

เป็นทะเลสาบธารนํ� าแข็งที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารนํ� าแข็งมากขึ�นๆ ใน

ทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพื�นที�กวา้งถึง  18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของนํ�าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื�นตาตื�น

ใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขานํ� าแข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื�นนํ� าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด

ก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทบัใจยิ�ง นบัไดว้่าเป็นภาพธรรมชาติที�มีอยู่เพียงไม่กี�แห่งในโลก การล่องเรือ

ชมภูเขานํ� าแข็ง (ขึ�นกบัสภาพอากาศ) แต่โดยปกติเรือจะเปิดให้บริการตั�งแต่เดือน พ.ค.- ต.ค. เท่านั�น ให้ท่าน

ไดช้มและถ่ายรูปภูเขานํ�าแข็งในระยะใกล ้ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองวิก VIK หรือ Vik íMýrdal หมู่บา้น

ที�อยูท่างใตสุ้ดในไอซ์แลนด ์ 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Hotel Vik /South Coast  *** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืน � คืน) 
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วนัที�หก หาดทรายดํา - เรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – ฮอฟดิ เฮ้าส์ – ฮาร์ปา – ไวกิ�งมิวเซียม – บลูลากูน   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านแวะชม หาดทรายสีดาํ (Reynisfjara Black Sand Beach) ชายหาดสีดาํ สถานที�ท่องเที�ยวสุดน่าทึ�งของ 

ไอซ์แลนด์  บนชายหาดเต็มไปด้วยตะกอนเม็ดทรายสีดาํและใกล้ๆ กบัหาดทรายดาํนี�  มีแท่งหินบะซอลต์

ทรงกระบอกหกเหลี�ยมเรียงซอ้นกนัเป็นชั�นๆอยูด่ว้ย นบัเป็นหนึ�งในชายหาดที�แปลกตาและสวยงามมาก 
 

 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ให้ทุก

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพสองขา้งซึ� งแต่งแตม้ไปดว้ยฟาร์มปศุสัตวข์องชาวนาและฉากหลงัเป็นภูเขา

ไฟเฮกลา (Hekla) ที�มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดบันํ� าทะเลและมีชื�อเสียงที�สุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการ

ระเบิดมาแล้วถึง 18 ครั� งและครั� งล่าสุดในปี 2000 อีกด้วย นําท่านเที�ยวชมกรุงเรคยาวิก เมืองหลวงของ

ประเทศไอซ์แลนด์ ที�ไดชื้�อว่า อ่าวแห่งควนั เมืองหลวงที�ตั�งอยูใ่กลก้บัขั�วโลกเหนือมากที�สุด เที�ยวชม โบสถ์

ฮลัลก์รีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) อาคารที�โดดเด่นที�สุดในเมืองเรคยาวิก ดว้ยความสูง 74.5 เมตรทาํให้ที�นี�

ถือเป็นโครงสร้างที�สูงที�สุดในประเทศ โบสถ์นิกายลูเธอรันแห่งนี� ไดถู้กแต่งตั�งขึ�นในปี 1986 โบสถ์ตั�งชื�อ

ตามนกักวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด ์ที�ชื�อว่า ฮลัลก์รีมมูร์ เพทเทอร์สัน (Hallgrímur Pétursson) นาํท่านเที�ยว

ชม ฮอฟดิ เฮ้าส์  (Höfði House) สถานที�สําคัญในปี 1986 ใช้เป็นที�ประชุมสุดยอดเรคยาวิกสถานที� ที�

ประธานาธิบดีเรยแ์กน (Reagan) และเลขากอร์บาชอฟ (Gorbachev) ได้พบกันเพื�อหารือเรื� องการป้องกัน

ขีปนาวุธระหว่างประเทศระหว่างช่วงสงครามเยน็ และถ่ายรูปประติมากรรม The Sun Voyager การเดินทาง

ของพระอาทิตย ์รูปปั� นที�มีชื�อเสียงที�สุดของเมืองเรคยาวิก อนุสรณ์การฉลองการครบรอบ 200 ปีของเมืองเรค

ยาวิกอย่างเป็นทางการ จากนั�นเที�ยวชม ฮาร์ปา (Harpa) ศูนยก์ารประชุม และแสดงคอนเสิร์ตของไอซ์แลนด ์

อาคารที�โดดเด่นที�สุดในเมืองหลวง ดว้ยความสําเร็จของสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ กบัซุ้มกระจกที�ประกอบ

เป็นหนา้ต่างในรูปทรงที�แตกต่างกนัทั�งหมด ที�นี�ถูกออกแบบมาให้มีลกัษณะคลา้ยกบัพื�นที�หินบะซอลตต์าม

ธรรมชาติของไอซ์แลนด์  
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ไวกิ�ง เวิลด ์มิวเซียม (Viking World Museum) ซึ�งเป็นพิพิธภณัฑท์ี�จดัแสดงเรือโบราณของ

ชาวไวกิ�ง และ การเขา้มาอยูใ่นภูมิภาคประเทศไอซ์แลนด์ของชาวไวกิ�งในอดีต โดยเรือไวกิ�งที�ขดุพบนี�คาด

วา่สร้างขึ�นตั�งแต่ปี คศ. 870  ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก เดินทางสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) 

หรือ ทะเลสาบสีฟ้า หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมในไอซแ์ลนด ์สถานที�ท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพระดบัโลก 

และโด่งดงัที�สุดของไอซ์แลนด ์นกัท่องเที�ยวกวา่ 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานที�แห่งนี�  ใหท้่านแช่

นํ�าแร่ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื�อการพกัผอ่นตามอธัยาศยั (มีบริการผา้ขนหนูใหท้่าน 

กรุณาเตรียมชุดวา่ยนํ�าและหมวกคลุมผมไปดว้ยสาํหรับการแช่นํ�าแร่ในบลูลากูน)***  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารในโรงแรม 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Radisson Blu Keflavik Hotel / Iceland Air Natura Hotel**** หรือเทียบเท่า  

 

วันที�เจ็ด  เคฟลาวิค(ไอซ์แลนด์) – เฮลซิงก(ิฟินแลนด์) – กรุงเทพ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

��.�� น. เดินทางสู่สนามบิน เคฟลาวกิ 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เที�ยวบินที� AY 992 (ใชเ้วลาบินประมาณ �.�� ชั�วโมง)  

��.�� น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที�ไอซ์แลนด ์ชา้กวา่ เฮลซิงกิ 3 ชั�วโมง) 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที�ยวบินที� AY141 สายการบินฯ มีบริการ 

อาหารคํ�าและอาหารเชา้ ระหวา่งเที�ยวบินสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาบินประมาณ �.�� ชั�วโมง)  
 

วันที�แปด  กรุงเทพ  
 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  
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8 วนั 5 คืน แกรนด์ไอซ์แลนด์ 
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

ราคาทวัร์ 122,900 บาท : 13-20 ต.ค. 65 / 20-27 ต.ค. 65 / 19-26 พ.ย. 65 / 3-10 ธ.ค. 65  

ราคาทัวร์ 125,900 บาท : 29 ธ.ค – 5 ม.ค. 66 

ราคาทัวร์ 135,900 บาท : 5-12 ก.ค. 65 / 13-20 ส.ค. 65 / 20-27 ก.ย. 65  
 

 

อตัราค่าบริการ   ต.ค /พ.ย./ ธ.ค.   ปีใหม่ ก.ค.-ก.ย. 

ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่นต่อห้อง หรือ เดก็อายุมากกวา่ 11 ปี

บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

125,900 128,900 138,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 16,500 19,000 19,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 122,900 125,900 134,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ (AY) เริ�มต้นที�ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั�น) 

92,000 – 120,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบินหกัคืน 27,000 30,000 30,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบิน

ประกาศปรับและที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 27 เม.ย. 65) ** 
 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดทา่นละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน �� กก. , กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ� าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินฟินนแ์อร์ (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ�าหนกั ไม่เกิน �� กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,คา่ภาษีนํ� ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 

ปี) ประกนัการเดินทางครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการติดเชื�อโควิดในต่างประเทศ 

 ค่าภาษใีนทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
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 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที�, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื�อป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

หมายเหตุ : โรงแรมจะมีการเกบ็เงินมัดจํา หรือ เต็มจํานวน 60-90 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง ดังนั�นหากมีการชําระเงินหรือ

การันตีกบัทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลกิเดินทางในภายหลงั ค่าใช้จ่ายของโรงแรมที�เกดิขึ�นจําเป็นต้องหักจากมัดจํา โดย

ทางบริษัทฯ จะแสดงหลกัฐานการชําระเงินหรือ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพื�อแสดงค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง 

 แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี� 
 

กรณียกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3� วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที�

ท่องเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง เพราะโดยปกตินักท่องเที�ยวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นั�นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้
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 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�

ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั� ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใส

พร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ� าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้้องเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบิน

ที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 

x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐานได ้

ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัส่วนที�

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ

ดว้ยนํ� าหนักกระเป๋าจริง ทั�งนี� จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศเดนมาร์ก 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วนัทาํการ) 

สถานทตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั�นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพื�อขอยื�นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตั�วเครื�องบินในช่วงที�ท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ดื�อและยดึติดกบัการยื�นในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ�นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป พื�นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื�นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื�น

เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน..สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีา

ที�เคยได้)  

3. สาํเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที�มีรายละเอียดบา้นเลขที�มาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี�   

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั�น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน(จดหมายรับรองการทํางาน) ภาษาองักฤษ ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั�นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั�นปีที�ศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั�ง Bank Statement) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน  (Bank Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) 

ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกโดยธนาคาร ระบุชื�อเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที�

จะยื�นวีซ่า 
 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี�  

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื�อเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุชื�อผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื�อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั�น 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 10.1 และ 10.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

8 วนั 5 คืน แกรนด์ไอซ์แลนด์ 
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

ราคาทวัร์ 125,900 บาท  13-20 ต.ค. 65   20-27 ต.ค. 65   19-26 พ.ย. 65  

3-10 ธ.ค. 65  

ราคาทัวร์ 128,900 บาท  29 ธ.ค – 5 ม.ค. 66 

ราคาทัวร์ 138,900 บาท   5-12 ก.ค. 65   13-20 ส.ค. 65   20-27 ก.ย. 65  

 

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์

โทรศพัทมื์อถือ 

สาํหรับกรอกใน

ฟอร์มยื�นวีซ่า 

ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบ)ุ 

สถานฑูตที�ท่านเคย

สแกนลายนิ�วมือใน

การยื�นวีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


