8 วัน 5 คืน แกรนด์ ไอซ์ แลนด์
ไอซ์ แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลังธรรมชาติ

บิน กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - เคฟลาวิค - เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ โดย ฟิ นน์ แอร์

เริ่มต้ น...122,900 บาท
(รวมวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว)
เรคยาวิก –ภูเขาเคิร์กจูเฟล – วงกลมทองคา - อุทยานแห่ งชาติซิงเควลลิร์ - น้าตกกูลฟอสส์ -เกย์ซีร์
ปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ ริด - สโนว์โมบิล – พิพธิ ภัณฑ์ สโกก้า - น้าตกสโกการ์ ฟอสส์ - น้าตกเซลยาลันส์
ฟอสส์ - โจกุลซาลอน – ไดมอนด์ บีช – ล่องเรื อโจกุลซาลอน – หาดทรายดา
บลู ลากูน – เรคยาวิก – โบสถ์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – ฮอฟดิ เฮ้ าส์ - The Sun Voyager – ฮาร์ ปา – ไวกิง้ มิวเซียม
ราคาทัวร์ 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
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8 วัน 5 คืน แกรนด์ ไอซ์ แลนด์
วันแรก

กรุงเทพ – เฮลซิงกิ(ฟิ นแลนด์)

18.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ เคาน์เตอร์ เช็คอิน เคาน์เตอร์ S สายการบินฟิ นน์แอร์ อาคารผูโ้ ดยสารขา
ออก ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ สัมภาระน้ าหนัก 23 กก. สาหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ) และ ถือขึ้นเครื่ องไม่
เกิน 7 กก.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 (ใช้เวลาบิ น
ประมาณ 10.20 ชัว่ โมง) สายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่า และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ เฮลซิงกิ
เรคยาวิก – กรุนดาร์ ฟยอร์ ดเดอร์ – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคยาวิก

21.30 น.
วันที่สอง
05.50 น.

07.45 น.
08.35 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น เฮลซิ ง กิ Helsinki-Vantaan lentoasema หลัง ผ่ า นพิ ธี ต รวจคนเข้าเมื อ ง ต่ อ เครื่ อ งสู่
สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 991 (ใช้เวลาบินประมาณ
3.50 ชัว่ โมง)
ออกเดินทางสู่ เคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์
เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก
นาท่านเดินทาง เมืองกรุ นดาร์ ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริ เวณ แหลมสเนลเฟลเนส
(Snaefellsnes) ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างเทื อกเขา และทะเล เพื่ อไปชมภูเขาเคิร์ก จูเฟล
(Kirkjufell) เรี ยกได้วา่ เป็ นอีกหนึ่ง ซิกเนเจอร์ ที่ตอ้ งไปเยือน หากได้มีโอกาสมาเที่ยวไอซ์แลนด์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชม ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) Church Mountain หรื อ “ภูเขาโบสถ์” ว่ากันว่ามีที่มาจากรู ปร่ าง
ของภูเขาซึ่งคล้ายคลึงกับโบสถ์ บ้างก็ว่าคล้ายหมวกของแม่มด ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของไอซ์แลนด์ เป็ นหนึ่ง
ในสถานที่ที่ถูกถ่ายรู ปมากที่สุดของไอซ์แลนด์ และยังเป็ นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทา Game of Thrones ซีซนั่ ที่ 6
และ 7 ใกล้ๆ กันมี น้ าตก Kirkjufellsfoss นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ ของน้ าตกที่มีฉากหลังเป็ น
ภูเขา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งเรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรม Grand Hotel Reykjavik / Center Hotel Laugavegu**** หรื อเทียบเท่า
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วันที่สาม

วงกลมทองคา - อุทยานแห่ งชาติซิงเควลลิร์ - น้าตกกูลฟอสส์ -เกย์ซีร์ – ปากปล่ องภูเขาไฟเคอร์ ริด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทาง เส้นทางด้านใต้ (South Shore) ของไอซ์แลนด์ ที่ข้ นึ ชื่อเรื่ องการค้นพบ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็ นพลังงานที่ถูกนามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทาให้ประเทศไอซ์แลนด์ได้รับการ
ยกย่องให้เป็ นเมืองที่ไร้มลพิษ และยังนาพลังงานดังกล่าวมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย
นาท่านเดินทางเที่ยวชมเส้นทาง วงกลมทองคา หรื อ (Golden Circle) สัมผัสความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ
ของไอซ์แลนด์ ทัศนี ยภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิ ดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากิน
ตามธรรมชาติ นาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรอง
จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ สถานที่ที่น่ามหัศจรรย์ท้ งั ทางด้านประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิต ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุ บเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่ งเป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่
ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็ นจุดกาเนิ ด
ทางประวัติศาสตร์และทางธรณี วิทยา เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร
สถานที่แห่ งนี้ ยงั มีความสาคัญในฐานะที่เคยเป็ นสภาแห่ งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้ง
เมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789
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นาท่านเดินทางสู่ กูลฟอสส์ (Gullfoss) ชมความงามของ น้ าตกกูลฟอสส์ สมญานามว่า ไนแองการ่ าแห่ ง
ไอซ์แลนด์ น้ าตกที่มีชื่อเสี ยง และงดงามที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ และยังเป็ น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง
วงแหวนทองคา สถานที่ที่ผมู ้ าเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อน้ าตก Gullfoss ในภาษาไอซ์แลนด์ หมายถึง
น้ าตกทองค า เป็ นหนึ่ งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ระดับ โลกที่ เกิ ดจากการละลายของธารน้ าแข็ ง
Langjökull ซึ่งเป็ นธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองของประเทศไอซ์แลนด์ และลดระดับลงในโตรกเขา
เบื้องล่างในระดับความสู งถึง 32 เมตร
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เกย์ซีร์ เพื่อนาท่านชม น้ าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ าพุร้อน หรื อเกย์ซีร์ ซึ่ งเป็ นที่มาของ
คาว่า กีเซอร์ ที่ใช้กนั ทัว่ โลก น้ าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสู งกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานที่อยู่ใต้หิน
เปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นน้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่ นเย็นสบาย และรัฐบาลได้นาประโยชน์จาก
แหล่งความร้ อนทางธรรมชาติ น้ ี ม าเป็ นพลังงานไฟฟ้ าส่ งใช้ท ั่วประเทศ จุ ดน้ าพุ ร้อนที่ พ วยพุ่ ง และเป็ น
พระเอกในปั จจุบนั ชื่ อว่า สโทรคูร์ (Strokkur) ที่มกั จะเกิดการปะทุทุกๆ
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10 นาทีหรื อมากกว่านั้น อีกทั้งยังมีน้ าพุ่งสู งขึ้นไปในอากาศ ตั้งแต่ 20 – 40 ม. จากนั้นนาท่านชมปากปล่อง
ภูเขาไฟเคอร์ริด (Kerid Crater) ปล่องภูเขาไฟที่อายุนอ้ ยที่สุดแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นหลุมอุกกาบาตที่เห็น
ได้ชดั เจนและสวยงามที่มีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ซึ่ งก่อตัวขึ้นจากการปะทุเมื่อ 3,000 ปี มาแล้ว สี แดงสดใส
บริ เวณปากปล่องภูเขาไฟที่มีเนิ นวงกลมสู งชันคล้ายอัฒจันทร์ โบราณ หิ นสี แดงเข้มตัดกับสภาพแวดล้อม
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะน้ าทะเลสี อะความารี นหรื อสี ฟ้าครามที่สดใส
ค่า

รับประทานอาหารในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรม Hotel Selfoss & Spa /Hotel South Coast **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

สโนว์โมบิล – น้าตกสโกการ์ ฟอสส์ – น้าตกเซลยาลันส์ ฟอสส์ – เมืองวิค (พักค้าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านแวะชม น้ าตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร น้ าตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้
และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ประทับใจกับความสวยงามของน้ าตกที่เป็ นธรรมชาติ ซึ่งแผ่กระจายมา
จากหน้าผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน้ าเกิดเป็ นละอองฟุ้งไปทัว่ บริ เวณ ทาให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิ ร์น
เติบโตปกคลุมหินที่เรี ยงรายริ มลาธารเบื้องล่างอย่างสวยงามโอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา โตรกผาและหุบเหว
ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับภาพของม่านน้ าสี ขาวขนาดใหญ่ที่ทรงพลังไหลเทลงมาสู่ พ้นื เบื้องล่างตัดกับลานกว้าง
และโขดหินที่ปกคลุมด้วยมอสสี เขียวบนกรวดดินสี ดาที่เกิดจากเถ้าถ่านลาวา เป็ นทัศนียภาพที่สวยงามและ
น่าประทับใจกับผูท้ ี่มาเยือนไอซ์แลนด์ จากนั้นนาท่านชม น้ าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls)
น้ าตกที่มีชื่อเสี ยงของไอซ์แลนด์ และถูกขนานนามว่าเป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ ซึ่ง
บริ เวณด้านหลังม่านน้ าตกสามารถเดินลอดไปหลังม่านน้ าตกได้ น้ าตกแห่งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของแม่น้ าเซลย่า
ลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ าสายนี้มีตน้ กาเนิ ดอยูใ่ ต้ธารน้ าแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull
Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ าแข็งแห่งนี้ได้ปะทุข้ ึนในปี ค.ศ. 2010 และก่อให้เกิดความเสี ยหายทัว่ ยุโรป

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ธารน้ าแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่า มิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) สัมผัสประสบการณ์ ครั้งหนึ่ ง
ในชีวิต ที่จะทาให้อดรี นาลีนของคุณพลุกพล่านด้วยการขับรถเลื่อนน้ าแข็ง นัง่ รถจิ๊ปสู่ ทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่
ให้ท่านได้ขบั รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ าแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) โดยสโนว์โมบิล 2 ท่าน
ต่อ 1 คัน บนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนื อที่อยู่สูงที่สุดของโลก ซึ่ งมีความกว้างใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศ
พื้นที่กว่า 600 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชัว่ โมง (ทัวร์มีบริ การชุดกัน
ความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) สมควรแก่ เวลา นาท่านเดินทางสู่ เมืองวิก VIK หรื อ Vik
íMýrdal หมู่บา้ นที่อยูท่ างใต้สุดในไอซ์แลนด์

ค่า

รับประทานอาหารในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรม Hotel Vik /South Coast *** หรื อเทียบเท่า (พักค้างคืน 2 คืน)

วันที่ห้า

โจกุลซาลอน – ไดมอนด์บีช – ล่องเรื อธารน้าแข็งโจกุลซาลอน - เมืองวิค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) หนึ่งในอัญมณียอดมงกุฏตามธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์
และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์โด่งดังหลายเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ น 007 พยัคฆ์ร้ายท้ามรณะ, 007 พยัคฆ์ร้าย
พญายม,ทูม เรเดอร์, แบทแมน บีกินส์ และ อินเตอร์สเตลลาร์ ทะยานดาวกูโ้ ลก รวมถึงมิวสิ ควีดีโอ ของ จัส
ติน บีเวอร์ ทะเลสาบแห่ งนี้ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการละลายของน้ าใน

TOL07-AY-8D-GRANDICELAND

ธารน้ าแข็งและการเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ภูเขาน้ าแข็งแตกออก และไหลลงไปในธารน้ าแข็ง ตกลงไปยัง
ทะเลสาบ ละลายอย่างช้าๆ และถูกพัดออกไปในทะเล ที่กอ้ นน้ าแข็งเหล่านี้ จะถูกซัดโดยคลื่นของมหาสมุทร
แอตแลนติ ก เหนื อ ก่ อ นที่ จ ะถู ก ซั ด ขึ้ นไปบนชายหาดทรายด าที่ ชื่ อ ว่ า เปรี ยดาร์ แ มร์ คู ร์ ซ านดู ร์
(Breiðamerkursandur) หาดทรายด าที่ ท อดยาวนี้ มัก จะถู ก ปกคลุ ม ด้ว ยน้ าแข็ ง ที่ โ ปร่ ง แสง เหมื อ นเป็ น
ประติมากรรมน้ าแข็งขนาดเล็กที่เปล่งประกายภายใต้แสงอาทิตย์ มองดูเหมือนเพชรที่ส่องประกาย นี่ เป็ น
เหตุผลที่เปรี ยดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ได้ถูกเรี ยกอีกชื่อว่า ไดมอนด์บีช เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ และอิ่มเอมกับ
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รังสรรค์ความสวยงามบนโลกใบนี้
กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรื อในธารน้ าแข็งโจกุลซาลอน ทะเลสาบธารน้ าแข็ง ซึ่งรู ้จกั กันเป็ นอย่างดีว่า
เป็ นทะเลสาบธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ าแข็งมากขึ้นๆ ใน
ทุกๆ ปี ปัจจุบนั มีพ้นื ที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่น
ใจกับ ไอซ์เบิ ร์ก หรื อ ภู เขาน้ าแข็ง ก้อนโต ๆ เรี ย งรายโผล่ พ ้น พื้ นน้ าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด
ก่อให้เกิดสี สันสวยงาม น่ าประทับใจยิ่ง นับได้ว่าเป็ นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ งในโลก การล่องเรื อ
ชมภูเขาน้ าแข็ง (ขึ้นกับสภาพอากาศ) แต่โดยปกติเรื อจะเปิ ดให้บริ การตั้งแต่เดือน พ.ค.- ต.ค. เท่านั้น ให้ท่าน
ได้ชมและถ่ายรู ปภูเขาน้ าแข็งในระยะใกล้ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองวิก VIK หรื อ Vik íMýrdal หมู่บา้ น
ที่อยูท่ างใต้สุดในไอซ์แลนด์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Vik /South Coast *** หรื อเทียบเท่า (พักค้างคืน 2 คืน)
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วันที่หก

หาดทรายดา - เรคยาวิก – โบสถ์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – ฮอฟดิ เฮ้ าส์ – ฮาร์ ปา – ไวกิง้ มิวเซียม – บลูลากูน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านแวะชม หาดทรายสี ดา (Reynisfjara Black Sand Beach) ชายหาดสี ดา สถานที่ท่องเที่ยวสุ ดน่าทึ่งของ
ไอซ์แลนด์ บนชายหาดเต็มไปด้วยตะกอนเม็ดทรายสี ดาและใกล้ๆกับหาดทรายดานี้ มีแท่งหิ นบะซอลต์
ทรงกระบอกหกเหลี่ยมเรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นๆอยูด่ ว้ ย นับเป็ นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและสวยงามมาก

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ให้ทุก
ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพสองข้างซึ่ งแต่งแต้มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ของชาวนาและฉากหลังเป็ นภูเขา
ไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสู งถึง 1,491 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเลและมีชื่อเสี ยงที่สุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการ
ระเบิ ดมาแล้วถึ ง 18 ครั้ ง และครั้ งล่ า สุ ดในปี 2000 อี ก ด้วย น าท่ านเที่ ย วชมกรุ งเรคยาวิ ก เมื องหลวงของ
ประเทศไอซ์แลนด์ ที่ได้ชื่อว่า อ่าวแห่งควัน เมืองหลวงที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ขั้วโลกเหนือมากที่สุด เที่ยวชม โบสถ์
ฮัลล์กรี มสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) อาคารที่โดดเด่นที่สุดในเมืองเรคยาวิก ด้วยความสู ง 74.5 เมตรทาให้ที่นี่
ถือเป็ นโครงสร้างที่สูงที่สุดในประเทศ โบสถ์นิกายลูเธอรันแห่ งนี้ ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นในปี 1986 โบสถ์ต้ งั ชื่ อ
ตามนักกวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์ ที่ชื่อว่า ฮัลล์กรี มมูร์ เพทเทอร์สัน (Hallgrímur Pétursson) นาท่านเที่ยว
ชม ฮอฟดิ เฮ้ า ส์ (Höfði House) สถานที่ ส าคัญ ในปี 1986 ใช้ เป็ นที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดเรคยาวิ ก สถานที่ ที่
ประธานาธิ บ ดี เรย์แกน (Reagan) และเลขากอร์ บาชอฟ (Gorbachev) ได้พ บกันเพื่ อหารื อเรื่ องการป้ องกัน
ขีปนาวุธระหว่างประเทศระหว่างช่วงสงครามเย็น และถ่ายรู ปประติมากรรม The Sun Voyager การเดินทาง
ของพระอาทิตย์ รู ปปั้ นที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองเรคยาวิก อนุสรณ์การฉลองการครบรอบ 200 ปี ของเมืองเรค
ยาวิกอย่างเป็ นทางการ จากนั้นเที่ยวชม ฮาร์ปา (Harpa) ศูนย์การประชุม และแสดงคอนเสิ ร์ตของไอซ์แลนด์
อาคารที่โดดเด่นที่สุดในเมืองหลวง ด้วยความสาเร็ จของสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ กับซุ้มกระจกที่ประกอบ
เป็ นหน้าต่างในรู ปทรงที่แตกต่างกันทั้งหมด ที่นี่ถูกออกแบบมาให้มีลกั ษณะคล้ายกับพื้นที่หินบะซอลต์ตาม
ธรรมชาติของไอซ์แลนด์
กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
TOL07-AY-8D-GRANDICELAND

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ไวกิ้ง เวิลด์ มิวเซียม (Viking World Museum) ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเรื อโบราณของ
ชาวไวกิ้ง และ การเข้ามาอยูใ่ นภูมิภาคประเทศไอซ์แลนด์ของชาวไวกิ้งในอดีต โดยเรื อไวกิ้งที่ขดุ พบนี้คาด
ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 870 ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองกริ นดาวิก เดินทางสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon)
หรื อ ทะเลสาบสี ฟ้า หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในไอซ์แลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก
และโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ ให้ท่านแช่
น้ าแร่ ธรรมชาติผอ่ นคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริ การผ้าขนหนูให้ท่าน
กรุ ณาเตรี ยมชุดว่ายน้ าและหมวกคลุมผมไปด้วยสาหรับการแช่น้ าแร่ ในบลูลากูน)***

ค่า

รับประทานอาหารในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Radisson Blu Keflavik Hotel / Iceland Air Natura Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เช้า
07.00 น.
09.25 น.
15.50 น.
17.30 น.

เคฟลาวิค(ไอซ์ แลนด์ ) – เฮลซิงกิ(ฟิ นแลนด์) – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่สนามบิน เคฟลาวิก
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบิน ฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 992 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.25 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชัว่ โมง)
ออกเดิน ทางสู่ กรุ งเทพฯ (บิ นตรง) โดยสายการบิ น ฟิ นน์แอร์ เที่ ยวบิ นที่ AY141 สายการบิ นฯ มี บริ ก าร
อาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งเทพฯ (ใช้เวลาบินประมาณ 9.45 ชัว่ โมง)

วันที่แปด

กรุงเทพ
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07.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

8 วัน 5 คืน แกรนด์ ไอซ์ แลนด์
ไอซ์ แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลังธรรมชาติ
ราคาทัวร์ 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
อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี
บริ บูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรื อพัก 3 ท่านต่อห้อง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (AY) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน

ต.ค /พ.ย./ ธ.ค.
122,900

ปี ใหม่
125,900

ก.ค.-ก.ย.
135,900

16,500
119,900

19,000
122,900
90,000 – 120,000

19,000
131,900

27,000

30,000

30,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับและที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 27 เม.ย. 65) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินฟิ นน์แอร์ (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85
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▪
▪
▪
▪

ปี ) ประกันการเดินทางครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการติดเชื้อโควิดในต่างประเทศ
ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

หมายเหตุ : โรงแรมจะมีการเก็บเงินมัดจา หรื อ เต็มจานวน 60-90 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง ดังนั้นหากมีการชาระเงินหรื อ
การันตีกบั ทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลิกเดินทางในภายหลัง ค่าใช้ จ่ายของโรงแรมที่เกิดขึน้ จาเป็ นต้องหักจากมัดจา โดย
ทางบริษัทฯ จะแสดงหลักฐานการชาระเงินหรื อ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพื่อแสดงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้ จ่ายส่ วนนี้
กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิ ก เดิ นทาง 30 วันล่วงหน้าก่ อนการเดิ นทางหักค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ ง เช่ นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิ น, วีซ่ าและค่ า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบิ นของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่ องเที่ ย วใดๆที่ ปิ ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสั ย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่ องจากการท่องเที่ ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่ านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้
ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่ จะไม่รับผิดชอบ
หากท่ านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ น ผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยัน
ว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
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▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5
x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่
เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิด

การสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
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▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศเดนมาร์ ก
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )

1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ ายสีหน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จานวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้ องเป็ นพื้นสีขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพืน้
เป็ นสีเทา ใช้ ไม่ ได้) ห้ ามสวมแว่ นสายตา (รูปถ่ ายต้ องถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน..สถานทูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่า
ที่เคยได้)
3. สาเนาวัคซีนพาสปอร์ต หรื อหลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนครบโดส

4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทางาน(จดหมายรับรองการทางาน) ภาษาอังกฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
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-

กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank Statement)
- หนั ง สื อรั บ รองสถานะทางการเงิ น (Bank Statement) ของบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ (Saving account)
ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่
จะยืน่ วีซ่า
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์
ว่าเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 10.1 และ 10.2

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

8 วัน 5 คืน แกรนด์ ไอซ์ แลนด์
ไอซ์ แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลังธรรมชาติ
ราคาทัวร์ 122,900 บาท
ราคาทัวร์ 125,900 บาท
ราคาทัวร์ 135,900 บาท
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

13-20 ต.ค. 65
3-10 ธ.ค. 65
29 ธ.ค – 5 ม.ค. 66
5-12 ก.ค. 65
เบอร์
โทรศัพท์มือถือ
สาหรับกรอกใน
ฟอร์มยื่นวีซ่า

20-27 ต.ค. 65

19-26 พ.ย. 65

13-20 ส.ค. 65

20-27 ก.ย. 65

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคย
สแกนลายนิ้วมือใน
การยื่นวีซ่าเชงเก้น
(กรุ ณาระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง...................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล......................................................
โทรศัพท์มือถือ..............................................
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