
 

 

 

  

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 
8 วัน 5 คืน 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัแรก 

กรุงเทพ – แฟรงค์เฟิร์ต 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและหัวหนา้ทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ G ประตูทางเขา้ท่ี 4 สายการบินลุฟฮนัซา 
แอร์ไลน์ส อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด (ท่านละ 
1 ใบ)  และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก.  

หมำยเหตุ : ท่ำนต้องแสดงวัคซีนพำสปอร์ตกำรได้รับวัคซีน Covid 19 ขณะเชคอิน / ในกรณีที่สำยกำรบินต้องกำรผล
ตรวจ PCR Test เพ่ือใช้ประกอบกำรเชคอนิ ท่ำนต้องตรวจ Covid ไม่ควรเกนิ 2 วนัก่อนเดินทำง    

23.50 น. ออกเดินทางสู่ นครแฟงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสำยกำรบิน ลุฟฮันซำ เที่ยวบินที่ LH773 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 12.40 ชัว่โมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต 

 

วนัที่สอง 
แฟรงค์เฟิร์ต – เคฟลำวกิ – วกิ 

06.30 น. เดินทางถึงสนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง ต่อเคร่ืองสู่สนำมบินเคฟลำวิค ประเทศ
ไอซ์แลนด์ โดย เท่ียวบิน LH856 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.50 ชัว่โมง)  

11.10 น. ออกเดินทางสู่ เคฟลำวกิ ประเทศไอซ์แลนด์   
14.00 น. เดินทางถึง สนำมบินเคฟลำวกิ ประเทศไอซ์แลนด์  
 น าท่านเดินทางสู่ไวก้ิง เวิลด์ มิวเซียม (Viking World Museum) 

ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเรือโบราณของ  ชาวไวก้ิง และ การ
เขา้มาอยูใ่นภูมิภาคประเทศไอซ์แลนดข์องชาวไวก้ิงในอดีต โดย
เรือไวก้ิงท่ีขุดพบน้ีคาดว่าสร้างข้ึนตั้งแต่ปี คศ. 870 จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองวิก VIK หรือ Vik íMýrdal หมู่บา้นท่ีอยู่ทาง
ใต้สุดในไอซ์แลนด์  ระหว่ างทางท่านอาจได้พบเจอกับ
ปรากฎการณ์แสงเหนือ (Aurora Light)  

  

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรม Hotel Vik /South Coast  *** หรือเทียบเท่ำ  
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็ม บริษัทจะจัดหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 

https://hisscvz2xk2gun23sqym2fnncm-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Iceland


 

 

 

วนัทีส่ำม 
โจกลุซำลอน – ไดมอนด์บีช – Ice Cave – หำดทรำยด ำ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวยี 
น าท่านเดินทางสู่ โจกลุซาลอน (Jökulsárlón) หน่ึงในอญัมณียอดมงกฏุตามธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด ์
และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต์โด่งดงัหลายเร่ือง ไม่ว่าจะเป็น 007 พยคัฆร้์ายทา้มรณะ, 007 พยคัฆร้์าย
พญายม,ทูม เรเดอร์, แบทแมน บีกินส์ และ อินเตอร์สเตลลาร์ ทะยานดาวกูโ้ลก รวมถึงมิวสิควีดีโอ ของ จสั
ติน บีเวอร์  ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติจากการละลายของน ้ าในธารน ้ าแข็งและการเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ภูเขาน ้ าแขง็แตกออก และไหลลงไปในธารน ้ าแขง็ ตกลงไปยงัทะเลสาบ ละลายอยา่งชา้ๆ และถูก
พดัออกไปในทะเล ท่ีกอ้นน ้าแขง็เหล่าน้ีจะถูกซดัโดยคล่ืนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ก่อนท่ีจะถูกซดั
ข้ึนไปบนชายหาดทรายด าท่ีช่ือว่า เปรียดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ (Breiðamerkursandur) หาดทรายด าท่ีทอดยาวน้ี 
มกัจะถูกปกคลุมดว้ยน ้ าแข็งท่ีโปร่งแสง เหมือนเป็นประติมากรรมน ้ าแข็งขนาดเล็กท่ีเปล่งประกายภายใต้
แสงอาทิตย ์มองดูเหมือนเพชรท่ีส่องประกาย น่ีเป็นเหตุผลท่ีเปรียดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ไดถู้กเรียกอีกช่ือวา่ ได
มอนดบี์ช เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ และอ่ิมเอมกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

 

 

บ่าย น าท่านเขา้ชม ถ ้ าน ้ าแข็ง (Ice cave) ถ ้าน ้ าแข็ง
คริสตลั หรือ ถ ้าคริสตลั (Crystal Ice Cave) คือ 
ถ ้ าน ้ าแข็งท่ีสวยงามตระการตา ส ารวจถ ้ า
น ้าแขง็สีฟ้าตามธรรมชาติภายในธารน ้าแขง็วทั
นาโจกุล ถ ้าน ้ าแขง็เกิดข้ึนจากการท่ีธารน ้าแขง็
เกิดการละลายและเกิดแม่น ้ าไหลภายใตแ้ผ่น
น ้าแขง็ ท าใหน้ ้าแขง็เป็นโพลง ถ ้าจะมีสีฟ้าของ
น ้ าแขง็น่ามหศัจรรย ์น าท่านแวะชม หาดทราย
สีด า (Reynisfjara Black Sand Beach) ชายหาดสีด า สถานท่ีท่องเท่ียวสุดน่าท่ึงของประเทศ ไอซ์แลนด ์ บน
ชายหาดเต็มไปดว้ยตะกอนเม็ดทรายสีด าและใกล้ๆ กบัหาดทรายด าน้ี มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหก
เหล่ียมเรียงซอ้นกนัเป็นชั้นๆอยูด่ว้ย นบัเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีแปลกตาและมีความสวยงามท่ีหน่ึงบนโลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรม Hotel Vik /South Coast  *** หรือเทียบเท่ำ  
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็ม บริษัทจะจัดหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่ี่ 
สโนว์โมบิล  – น ำ้ตกสโกกำร์ฟอสส์ – น ำ้ตกเซลยำลนัส์ฟอสส์ – เซลล์ฟอสส์ – น่ังรถล่ำแสงเหนือ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ธารน ้าแขง็ท่ียิง่ใหญ่ท่ีช่ือวา่ มิร์ดาลสโจกลุ (Mýrdalsjökull) สัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงใน

ชีวิต ท่ีจะท าให้อดรีนาลีนของคุณพลุกพล่าน
ดว้ยการขบัรถเล่ือนน ้าแขง็ นัง่รถจ๊ิปสู่ทุ่งน ้าแขง็
ขนาดใหญ่ให้ท่านไดข้บัรถสโนวโ์มบิลตะลุย
ไปในทุ่งน ้ าแขง็มิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) 
โดยสโนว์โมบิล 2 ท่านต่อ 1 คนั บนดินแดน
แห่งขั้ วโลกเหนือท่ีอยู่สูงท่ีสุดของโลก ซ่ึงมี
ความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ พื้นท่ี

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/


 

 

 

กว่า 600 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้าแขง็กวา้งอยา่งเต็มอ่ิมตลอด  1 ชัว่โมง (ทวัร์มีบริการชุดกนัความ
หนาว, หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเทา้บู๊ท)  

 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 บ่าย น าท่านแวะชม น ้ าตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) 
ความสูง 62 เมตร น ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดทางภาคใต ้และ  ใหญ่เป็น
อนัดบั 5 ของไอซ์แลนด์ ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้ าตก
ท่ีเป็นธรรมชาติ ซ่ึงแผ่กระจายมาจากหน้าผาสูง แรงกระแทก
ของปลายสายน ้ าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณ ท าให้หญ้า
ตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินท่ีเรียงรายริมล าธาร
เบ้ืองล่างอยา่งสวยงามโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา โตรกผาและหุบ
เหว ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของม่านน ้ าสีขาวขนาดใหญ่ท่ี
ทรงพลงัไหลเทลงมาสู่พื้นเบ้ืองล่างตดักบัลานกวา้งและโขดหิน
ท่ีปกคลุมด้วยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีด าท่ีเกิดจากเถ้าถ่าน
ลาวา เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าประทบัใจกบัผูท่ี้มาเยือน
ไอซ์แลนด์ จากนั้นน าท่านชม น ้ าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงของ
ไอซ์แลนด์และถูกขนานนามว่าเป็นน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์ซ่ึงบริเวณดา้นหลงัม่านน ้ าตก
สามารถเดินลอดไปหลงัม่านน ้ าตกได ้น ้ าตกแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้ าเซลยา่ลนัด์ซ่า (Seljalandsá) โดย
แม่น ้ าสายน้ีมีตน้ก าเนิดอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซ่ึงภูเขาไฟใตธ้าร
น ้าแขง็แห่งน้ีไดป้ะทุข้ึนในปี ค.ศ. 2010 และก่อใหเ้กิดความเสียหายสนามบินทัว่ยโุรปมาแลว้ 
 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 
  

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรม Hotel Selfoss & Spa /Hotel South Coast  **** หรือเทียบเท่ำ  
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็ม บริษัทจะจัดหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 

  

 หลงัอาหารค ่า ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์ นัง่รถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะน า
ท่านสู่ทุ่งกวา้ง เพื่อหาพื้นท่ีท่ีสามารถเห็นแสงเหนือได้อยา่งชดัเจน นบัเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่องเท่ียว 
และ กิจกรรมท่ีไม่น่าพลาด หากมีโอกาสไดม้าเยอืนช่วงฤดูกาลท่ีเห็นแสงเหนือไดง่้ายท่ีสุด 

 



 

 

 

 
 

วนัทีห้่ำ 
วงกลมทองค ำ - อุทยำนแห่งชำติซิงเควลลร์ิ - น ำ้ตกกูลฟอสส์ -เกย์ซีร์ –ภูเขำไฟเคอร์ริด – แช่น ำ้แร่บลูลำกูน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางท่องเท่ียวตามเส้นทาง เส้นทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซ์แลนด ์ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองการคน้พบ

พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทนเช้ือเพลิง ท าใหป้ระเทศไอซ์แลนดไ์ดรั้บการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ และยงัน าพลงังานดงักล่าวมาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ย  
น าท่านเดินทางเท่ียวชมเส้นทาง วงกลมทองค า หรือ (Golden Circle) สัมผสัความมหศัจรรยเ์หนือธรรมชาติ
ของไอซ์แลนด์ ทศันียภาพของทุ่งหญา้สลบักบัทุ่งลาวา ฝูงสัตวน์านาชนิดทั้ง แกะ ววั มา้ ท่ีเล้ียงและหากิน
ตามธรรมชาติ น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซ่ึงไดรั้บการรับรอง
จากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สถานท่ีท่ีน่ามหศัจรรยท์ั้งทางดา้นประวติัศาสตร์และวิถี
ชีวิต ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่
ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill  เป็นจุดก าเนิด
ทางประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร 



 

 

 

สถานท่ีแห่งน้ียงัมีความส าคญัในฐานะท่ีเคยเป็นสภาแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาไดก่้อตั้ง
เม่ือปี ค.ศ. 930 และต่อเน่ืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1789  
น าท่านเดินทางสู่ กูลฟอสส์ (Gullfoss) ชมความงามของ น ้ าตกกูลฟอสส์ สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่ง  
ไอซ์แลนด์   น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียง และงดงามท่ีสุด
ในประเทศไอซ์แลนด ์และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานท่ี
ในเส้นทาง วงแหวนทองค า สถานท่ีท่ีผูม้าเยือน
ไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด  ช่ือน ้ าตก Gullfoss ใน
ภาษาไอซ์แลนด ์หมายถึง น ้ าตกทองค า เป็นหน่ึง
ในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิด
จากการละลายของธารน ้ าแข็ง Langjökull ซ่ึง
เป็นธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดับสองของ
ประเทศไอซ์แลนด ์และลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างในระดบัความสูงถึง 32 เมตร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เกยซี์ร์ เพื่อน าท่านชม น ้ าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้าพุร้อน หรือเกยซี์ร์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของ  
ค  าว่า กีเซอร์ ท่ีใช้กนัทัว่โลก น ้ าพุร้อนท่ีน่ีพวย
พุง่ข้ึนสูงกวา่ 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลงังาน
ท่ีอยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคล่ือนออกมาเป็น
น ้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และ
รัฐบาลไดน้ าประโยชน์จากแหล่งความร้อนทาง
ธรรมชาติน้ีมาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่ว
ประเทศ จุดน ้ าพุร้อนท่ีพวยพุ่ง และเป็นพระเอก
ในปัจจุบนั ช่ือว่า สโทรคูร์ (Strokkur) ท่ีมกัจะ
เกิดการปะทุทุกๆ 10 นาทีหรือมากกว่านั้น อีกทั้งยงัมีน ้ าพุ่งสูงข้ึนไปในอากาศ ตั้งแต่ 20 – 40 ม. จากนั้นน า
ท่านชมปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ริด (Kerid Crater) ปล่องภูเขาไฟท่ีอายุนอ้ยท่ีสุดแต่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น
หลุมอุกกาบาตท่ีเห็นไดช้ดัเจนและสวยงามท่ีมีทะเลสาบอยูต่รงกลาง ซ่ึงก่อตวัข้ึนจากการปะทุเม่ือ 3,000 ปี
มาแลว้ สีแดงสดใสบริเวณปากปล่องภูเขาไฟท่ีมีเนินวงกลมสูงชนัคลา้ยอฒัจนัทร์โบราณ หินสีแดงเขม้ตดั
กบัสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน ้ าทะเลสีอะความารีนหรือสีฟ้าครามท่ีสดใส ไดเ้วลาน าท่าน

http://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/strokkur


 

 

 

เดินทางสู่เมืองกรินดาวิก เดินทางสู่ บลูลากูน 
(Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า  หน่ึงใน
สถานท่ี ท่อง เ ท่ียวยอดนิยมในไอซ์แลนด์  
สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพระดบัโลก และโด่ง
ดังท่ีสุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเท่ียวกว่า 95% 
ต่างไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ี ให้
ท่านแช่น ้ าแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกบั Stream 
& Sauna เพื่อการพกัผ่อนตามอธัยาศยั (มีบริการผา้ขนหนูให้ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้ าและหมวกคลุมผม
ไปดว้ยส าหรับการแช่น ้าแร่บลูลากูน*** ) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรม Center Hotel Laugavegu****  หรือเทียบเท่ำ  
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็ม บริษัทจะจัดหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 

 

วนัทีห่ก 
เรคยำวกิ – กรุนดำร์ฟยอร์ดเดอร์ – ภูเขำเคร์ิกจูเฟล – เรคยำวิก 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทาง เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส 
(Snaefellsnes) ทางตะวนัตกของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา และทะเล เพื่อไปชมภูเขาเคิร์กจูเฟล 
(Kirkjufell) เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึง ซิกเนเจอร์ ท่ีตอ้งไปเยอืน หากไดมี้โอกาสมาเท่ียวไอซ์แลนด ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

    บ่าย น าท่านเท่ียวชม ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) Church 
Mountain หรือ “ภูเขาโบสถ์” ว่ากันว่ามีท่ีมาจาก
รูปร่าง  ของภูเขาซ่ึงคล้ายคลึงกับโบสถ์ บ้างก็ว่า
คล้ายหมวกของแม่มด ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ไอซ์แลนด ์เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุด
ของไอซ์แลนด์ และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท า 



 

 

 

Game of Thrones ซีซัน่ท่ี 6 และ 7 ใกล้ๆ  กนัมี น ้าตก Kirkjufellsfoss นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ 
ของน ้าตกท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด ์

 น ำท่ำนตรวจ RT-PCR Test (ค่ำใช้จ่ำยประมำณ 50 Euro ไม่รวมในค่ำทัวร์) 
 

 น าท่านชม เพอร์ลนั (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้น
แขกเมืองโดยสถาปนิกช่ือดงั อิงกิ มูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวงตั้งอยู่บนฐานท่ี
คล้ายถังน ้ ามองเห็นได้ในระยะไกล  แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร , ร้านไอศกรีม ,พิพิธภัณฑ์
ประวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนน ้า และร้านขายของท่ีระลึก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรม Grand Hotel Reykjavik / Center Hotel Laugavegu****  หรือเทียบเท่ำ  
หมำยเหตุ : หำกห้องพกัเต็ม บริษัทจะจัดหำโรงแรมเทียบเท่ำให้กบัคณะ 

 

วนัทีเ่จ็ด 
เรคยำวกิ – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยำ – ฮอฟด ิเฮ้ำส์ – ฮำร์ปำ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเท่ียวชมกรุงเรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด ์ท่ีไดช่ื้อว่า อ่าวแห่งควนั เมืองหลวงท่ีตั้งอยู่
ใกลก้บัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด เท่ียวชม โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดใน
เมืองเรคยาวิก ดว้ยความสูง 74.5 เมตรท าให้ท่ีน่ีถือเป็นโครงสร้างท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ โบสถนิ์กายลูเธอรัน
แห่งน้ีไดถู้กแต่งตั้งข้ึนในปี 1986 โบสถต์ั้งช่ือตามนกักวีและนกับวชชาวไอซ์แลนด ์ท่ีช่ือวา่ ฮลัลก์รีมมูร์ เพท
เทอร์สัน (Hallgrímur Pétursson) น าท่านเท่ียวชม ฮอฟดิ เฮา้ส์ (Höfði House) สถานท่ีส าคญัในปี 1986 ใชเ้ป็น
ท่ีประชุมสุดยอดเรคยาวิกสถานท่ีท่ีประธานาธิบดีเรยแ์กน (Reagan) และเลขากอร์บาชอฟ (Gorbachev) ได้
พบกนัเพื่อหารือเร่ืองการป้องกนัขีปนาวธุระหวา่งประเทศระหวา่งช่วงสงครามเยน็ และถ่ายรูปประติมากรรม 
The Sun Voyager การเดินทางของพระอาทิตย ์รูปป้ันท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองเรคยาวิก อนุสรณ์การฉลอง
การครบรอบ 200 ปีของเมืองเรคยาวิกอยา่งเป็นทางการ จากนั้นเท่ียวชม ฮาร์ปา (Harpa) ศูนยก์ารประชุม และ
แสดงคอนเสิร์ตของไอซ์แลนด์ อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเมืองหลวง ดว้ยความส าเร็จของสถาปัตยกรรม
สมยัใหม่ กับซุ้มกระจกท่ีประกอบเป็นหน้าต่างในรูปทรงท่ีแตกต่างกันทั้งหมด ท่ีน่ีถูกออกแบบมาให้มี
ลกัษณะคลา้ยกบัพื้นท่ีหินบะซอลตต์ามธรรมชาติของไอซ์แลนด ์ 

https://guidetoiceland.is/th/travel-iceland/drive/hallgrimskirkja
https://en.wikipedia.org/wiki/Hallgr%C3%ADmur_P%C3%A9tursson
https://en.wikipedia.org/wiki/Hallgr%C3%ADmur_P%C3%A9tursson
https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_Summit


 

 

 

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

 
 

12.30 น. เดินทางสู่สนามบิน เคฟลาวกิ 
14.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงคเ์ฟิร์ต โดยสายการบินลุฟฮนัซา เท่ียวบิน LH857 (บินประมาณ 3.25 ชัว่โมง)  
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต 
22.00 น. ออกเดินทางสู่โดยเท่ียวบิน LH772 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่างเท่ียวบินสู่

กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.45 ชัว่โมง)  
 

วนัทีแ่ปด 
กรุงเทพ 

 

15.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ 8 วนั 5 คืน 
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชำติ 

 

อตัราค่าบริการ   ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 ปีใหม่ - สงกรานต ์2565 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เดก็อายมุากกวา่ 11 ปี
บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

114,900 119,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 15,000 15,000 
เดก็อาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 109,900 113,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (LH) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-FRA-KEF-FRA-BKK) 30,000 35,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน
ประกาศปรับและท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน LH (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 



 

 

 

▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 3,600 บาท (เรียกเกบ็ในอินวอยซ์) 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
▪ ค่าท่ีพกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เม่ือกลบัถึงเมืองไทย 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ังจ่ำย 55,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วนัหลงัมีกำรยืนยนักรุ๊ปเดนิทำงแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดนิทำง 
 

หมำยเหตุ : โรงแรมจะมีกำรเกบ็เงินมัดจ ำ หรือ เต็มจ ำนวน 60-90 วนัล่วงหน้ำก่อนเดนิทำง ดงันั้นหำกมีกำรช ำระเงินหรือ
กำรันตีกบัทำงโรงแรมแล้ว และท่ำนยกเลกิเดนิทำงในภำยหลงั ค่ำใช้จ่ำยของโรงแรมที่เกดิขึน้จ ำเป็นต้องหักจำกมัดจ ำ โดย
ทำงบริษัทฯ จะแสดงหลกัฐำนกำรช ำระเงินหรือ กำรถูกหัก Penalty จำกทำงโรงแรม เพ่ือแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จริง 

 แต่หำกท่ำนหำคนเดนิทำงแทนได้ จะไม่มค่ีำใช้จ่ำยส่วนนี ้
 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 



 

 

 

กรณีเดนิทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

หมำยเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทำง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



 

 

 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 



 

 

 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด
การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้นประเทศเดนมำร์ก 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพ่ือขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รูป พืน้ฉำกหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพืน้

เป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน..สถำนทูตมีกำรเทียบรูปกบัหน้ำวซ่ีำ
ที่เคยได้)  

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน(จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ภำษำองักฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 



 

 

 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 20 วนัก่อน
ยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่ำน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุด
บญัชี 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 10.1 และ 10.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


