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8 วนั 5 คืน แกรนด์ไอซ์แลนด์ 
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

 

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

เร่ิมต้น...122,900 บาท  
(รวมวซ่ีาเชงเก้น และรวมทิปทกุอย่างแล้ว) 

เรคยาวิก –ภูเขาเคิร์กจูเฟล – วงกลมทองค า - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ - น ้าตกกูลฟอสส์ -เกย์ซีร์  
ปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ริด - สโนว์โมบิล  – พพิธิภัณฑ์สโกก้า - น ้าตกสโกการ์ฟอสส์ - น ้าตกเซลยาลนัส์

ฟอสส์ - โจกุลซาลอน – ไดมอนด์บีช – ล่องเรือโจกุลซาลอน – หาดทรายด า   
บลู ลากูน – เรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – ฮอฟดิ เฮ้าส์ - The Sun Voyager – ฮาร์ปา – ไวกิง้มวิเซียม  

 

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 วนั 5 คืน แกรนด์ไอซ์แลนด์ 
วันแรก  กรุงเทพ – เฮลซิงก(ิฟินแลนด์)  
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและหัวหน้าทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนัก 23 กก. ส าหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ)  และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่
เกิน 7 กก.  

21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 144 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 10.20 ชัว่โมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ  

วันท่ีสอง  เรคยาวิก – กรุนดาร์ฟยอร์ดเดอร์ – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคยาวิก 
 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ Helsinki-Vantaan lentoasema หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ต่อเคร่ืองสู่
สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 991 (ใชเ้วลาบินประมาณ 
3.50 ชัว่โมง)  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ เคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด ์  
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก  
 น าท่านเดินทาง เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส 

(Snaefellsnes) ทางตะวนัตกของไอซ์แลนด์ ตั้ งอยู่ระหว่างเทือกเขา และทะเล เพื่อไปชมภูเขาเคิร์กจูเฟล 
(Kirkjufell) เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึง ซิกเนเจอร์ ท่ีตอ้งไปเยือน หากไดมี้โอกาสมาเท่ียวไอซ์แลนด ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บา่ย น าท่านเท่ียวชม ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) Church Mountain หรือ “ภูเขาโบสถ”์ ว่ากนัว่ามีท่ีมาจากรูปร่าง
ของภูเขาซ่ึงคลา้ยคลึงกบัโบสถ ์บา้งก็ว่าคลา้ยหมวกของแม่มด ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไอซ์แลนด ์เป็นหน่ึง
ในสถานท่ีท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท า Game of Thrones ซีซัน่ท่ี 6 
และ 7 ใกล้ๆ  กนัมี น ้ าตก Kirkjufellsfoss นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ ของน ้ าตกท่ีมีฉากหลงัเป็น
ภูเขา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด ์

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรม Grand Hotel Reykjavik / Center Hotel Laugavegu****  หรือเทียบเท่า  
 

    



 

 

 

TOL07-AY-8D-GRANDICELAND 

 
 

วันท่ีสาม  วงกลมทองค า - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ - น ้าตกกูลฟอสส์ -เกย์ซีร์ – ปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ริด  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางท่องเท่ียวตามเส้นทาง เส้นทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซ์แลนด์ ท่ีขึ้นช่ือเร่ืองการคน้พบ

พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทนเช้ือเพลิง ท าใหป้ระเทศไอซ์แลนดไ์ดรั้บการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ และยงัน าพลงังานดงักล่าวมาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ย  
น าท่านเดินทางเท่ียวชมเส้นทาง วงกลมทองค า หรือ (Golden Circle) สัมผสัความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติ
ของไอซ์แลนด์ ทศันียภาพของทุ่งหญา้สลบักบัทุ่งลาวา ฝูงสัตวน์านาชนิดทั้ง แกะ ววั มา้ ท่ีเล้ียงและหากิน
ตามธรรมชาติ น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซ่ึงไดรั้บการรับรอง
จากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สถานท่ีท่ีน่ามหศัจรรยท์ั้งทางดา้นประวติัศาสตร์และวิถี
ชีวิต ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่
ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill  เป็นจุดก าเนิด
ทางประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร 
สถานท่ีแห่งน้ียงัมีความส าคญัในฐานะท่ีเคยเป็นสภาแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาไดก่้อตั้ง
เม่ือปี ค.ศ. 930 และต่อเน่ืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1789  
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น าท่านเดินทางสู่ กูลฟอสส์ (Gullfoss) ชมความงามของ น ้ าตกกูลฟอสส์ สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่ง
ไอซ์แลนด์   น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียง และงดงามท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานท่ีในเส้นทาง 
วงแหวนทองค า สถานท่ีท่ีผูม้าเยอืนไอซ์แลนดไ์ม่ควรพลาด  ช่ือน ้ าตก Gullfoss ในภาษาไอซ์แลนด์ หมายถึง 
น ้ าตกทองค า เป็นหน่ึงในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็ง 
Langjökull ซ่ึงเป็นธารน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของประเทศไอซ์แลนด์ และลดระดบัลงในโตรกเขา
เบ้ืองล่างในระดบัความสูงถึง 32 เมตร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เกยซี์ร์ เพื่อน าท่านชม น ้ าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้ าพุร้อน หรือเกยซี์ร์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของ

ค าว่า กีเซอร์ ท่ีใช้กนัทัว่โลก น ้ าพุร้อนท่ีน่ีพวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลงังานท่ีอยู่ใตหิ้น
เปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลไดน้ าประโยชน์จาก
แหล่งความร้อนทางธรรมชาติน้ีมาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ จุดน ้ าพุร้อนท่ีพวยพุ่ง และเป็น
พระเอกในปัจจุบนั ช่ือว่า สโทรคูร์ (Strokkur) ท่ีมกัจะเกิดการปะทุทุกๆ 

http://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/strokkur
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10 นาทีหรือมากกว่านั้น อีกทั้งยงัมีน ้ าพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศ ตั้งแต่ 20 – 40 ม. จากนั้นน าท่านชมปากปล่อง
ภูเขาไฟเคอร์ริด (Kerid Crater) ปล่องภูเขาไฟท่ีอายุนอ้ยท่ีสุดแต่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นหลุมอุกกาบาตท่ีเห็น
ไดช้ดัเจนและสวยงามท่ีมีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ซ่ึงก่อตวัขึ้นจากการปะทุเม่ือ 3,000 ปีมาแลว้ สีแดงสดใส
บริเวณปากปล่องภูเขาไฟท่ีมีเนินวงกลมสูงชนัคลา้ยอฒัจนัทร์โบราณ หินสีแดงเขม้ตดักบัสภาพแวดลอ้ม
เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะน ้าทะเลสีอะความารีนหรือสีฟ้าครามท่ีสดใส  

 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรม Hotel Selfoss & Spa /Hotel South Coast  **** หรือเทียบเท่า  
  
 

วันท่ีส่ี  สโนว์โมบิล  – น ้าตกสโกการ์ฟอสส์ – น ้าตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – เมืองวิค (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านแวะชม น ้าตกสโกกา้ฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร น ้าตกท่ีสูงท่ีสุดทางภาคใต ้
และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของไอซ์แลนด ์ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้าตกท่ีเป็นธรรมชาติ ซ่ึงแผก่ระจายมา
จากหนา้ผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน ้าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทัว่บริเวณ ท าใหห้ญา้ตระกูลมอสและเฟิร์น
เติบโตปกคลุมหินท่ีเรียงรายริมล าธารเบ้ืองล่างอยา่งสวยงามโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา โตรกผาและหุบเหว 
ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของม่านน ้าสีขาวขนาดใหญ่ท่ีทรงพลงัไหลเทลงมาสู่พื้นเบ้ืองล่างตดักบัลานกวา้ง
และโขดหินท่ีปกคลุมดว้ยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีด าท่ีเกิดจากเถา้ถ่านลาวา เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและ
น่าประทบัใจกบัผูท่ี้มาเยอืนไอซ์แลนด ์จากนั้นน าท่านชม น ้าตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) 
น ้าตกท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด ์ และถูกขนานนามวา่เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของไอซ์แลนด ์ ซ่ึง
บริเวณดา้นหลงัม่านน ้าตกสามารถเดินลอดไปหลงัม่านน ้าตกได ้ น ้าตกแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้าเซลยา่
ลนัดซ่์า (Seljalandsá) โดยแม่น ้าสายน้ีมีตน้ก าเนิดอยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็เอยาฟยาตลาเยอคุตล ์ (Eyjafjallajökull 
Glacier) ซ่ึงภูเขาไฟใตธ้ารน ้าแขง็แห่งน้ีไดป้ะทขุึ้นในปี ค.ศ. 2010 และก่อใหเ้กิดความเสียหายทัว่ยโุรป 

 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ธารน ้ าแข็งท่ียิ่งใหญ่ท่ีช่ือว่า มิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) สัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึง
ในชีวิต ท่ีจะท าให้อดรีนาลีนของคุณพลุกพล่านด้วยการขบัรถเล่ือนน ้ าแข็ง นัง่รถจ๊ิปสู่ทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่
ให้ท่านไดข้บัรถสโนวโ์มบิลตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) โดยสโนวโ์มบิล 2 ท่าน
ต่อ 1 คนั บนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือท่ีอยู่สูงท่ีสุดของโลก ซ่ึงมีความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ 
พื้นท่ีกว่า 600 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งกวา้งอย่างเต็มอ่ิมตลอด  1 ชัว่โมง (ทวัร์มีบริการชุดกนั
ความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเทา้บู๊ท) สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิก VIK หรือ Vik 
íMýrdal หมู่บา้นท่ีอยูท่างใตสุ้ดในไอซ์แลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรม Hotel Vik /South Coast  *** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืน 2 คืน) 
 
วันท่ีห้า  โจกุลซาลอน – ไดมอนด์บีช – ล่องเรือธารน ้าแข็งโจกุลซาลอน - เมืองวิค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) หน่ึงในอญัมณียอดมงกุฏตามธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ 
และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต์โด่งดงัหลายเร่ือง ไม่ว่าจะเป็น 007 พยคัฆ์ร้ายทา้มรณะ, 007 พยคัฆ์ร้าย
พญายม,ทูม เรเดอร์, แบทแมน บีกินส์ และ อินเตอร์สเตลลาร์ ทะยานดาวกูโ้ลก รวมถึงมิวสิควีดีโอ ของ จสั
ติน บีเวอร์  ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการละลายของน ้ าใน

https://hisscvz2xk2gun23sqym2fnncm-jj2cvlaia66be-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Iceland
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ธารน ้ าแข็งและการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ภูเขาน ้ าแข็งแตกออก และไหลลงไปในธารน ้ าแข็ง ตกลงไปยงั
ทะเลสาบ ละลายอยา่งชา้ๆ และถูกพดัออกไปในทะเล ท่ีกอ้นน ้าแขง็เหล่าน้ีจะถูกซดัโดยคล่ืนของมหาสมุทร
แอตแลนติกเห นือ ก่อน ท่ีจะถูกซัดขึ้ นไปบนชายหาดทรายด าท่ี ช่ือว่ า เป รียดาร์แม ร์คู ร์ซาน ดู ร์ 
(Breiðamerkursandur) หาดทรายด าท่ีทอดยาวน้ี มักจะถูกปกคลุมด้วยน ้ าแข็งท่ีโปร่งแสง เหมือนเป็น
ประติมากรรมน ้ าแข็งขนาดเล็กท่ีเปล่งประกายภายใตแ้สงอาทิตย ์มองดูเหมือนเพชรท่ีส่องประกาย น่ีเป็น
เหตผุลท่ีเปรียดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ไดถู้กเรียกอีกช่ือว่า ไดมอนด์บีช เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ และอ่ิมเอมกบั
ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีรังสรรคค์วามสวยงามบนโลกใบน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือในธารน ้าแข็งโจกุลซาลอน ทะเลสาบธารน ้าแขง็ ซ่ึงรู้จกักนัเป็นอย่างดีว่า
เป็นทะเลสาบธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งมากขึ้นๆ ใน
ทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพื้นท่ีกวา้งถึง  18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืน
ใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน ้ าแข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน ้ าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด
ก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทบัใจยิ่ง นบัไดว้่าเป็นภาพธรรมชาติท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก การล่องเรือ
ชมภูเขาน ้ าแข็ง (ขึ้นกบัสภาพอากาศ) แต่โดยปกติเรือจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พ.ค.- ต.ค. เท่านั้น ให้ท่าน
ไดช้มและถ่ายรูปภูเขาน ้าแข็งในระยะใกล ้ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองวิก VIK หรือ Vik íMýrdal หมู่บา้น
ท่ีอยูท่างใตสุ้ดในไอซ์แลนด ์ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Vik /South Coast  *** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืน 2 คืน) 
 
 

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


 

 

 

TOL07-AY-8D-GRANDICELAND 

วันท่ีหก หาดทรายด า - เรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – ฮอฟดิ เฮ้าส์ – ฮาร์ปา – ไวกิง้มิวเซียม – บลูลากูน   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านแวะชม หาดทรายสีด า (Reynisfjara Black Sand Beach) ชายหาดสีด า สถานท่ีท่องเท่ียวสุดน่าท่ึงของ 
ไอซ์แลนด์  บนชายหาดเต็มไปด้วยตะกอนเม็ดทรายสีด าและใกล้ๆ กบัหาดทรายด าน้ี มีแท่งหินบะซอลต์
ทรงกระบอกหกเหล่ียมเรียงซอ้นกนัเป็นชั้นๆอยูด่ว้ย นบัเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีแปลกตาและสวยงามมาก 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ให้ทุก
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพสองขา้งซ่ึงแต่งแต้มไปดว้ยฟาร์มปศุสัตวข์องชาวนาและฉากหลงัเป็นภูเขา
ไฟเฮกลา (Hekla) ท่ีมีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลและมีช่ือเสียงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการ
ระเบิดมาแล้วถึง 18 คร้ังและคร้ังล่าสุดในปี 2000 อีกด้วย น าท่านเท่ียวชมกรุงเรคยาวิก เมืองหลวงของ
ประเทศไอซ์แลนด์ ท่ีไดช่ื้อว่า อ่าวแห่งควนั เมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด เท่ียวชม โบสถ์
ฮลัลก์รีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเมืองเรคยาวิก ดว้ยความสูง 74.5 เมตรท าให้ท่ีน่ี
ถือเป็นโครงสร้างท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ โบสถ์นิกายลูเธอรันแห่งน้ีไดถู้กแต่งตั้งขึ้นในปี 1986 โบสถ์ตั้งช่ือ
ตามนกักวีและนกับวชชาวไอซ์แลนด ์ท่ีช่ือว่า ฮลัลก์รีมมูร์ เพทเทอร์สัน (Hallgrímur Pétursson) น าท่านเท่ียว
ชม ฮอฟดิ เฮ้าส์  (Höfði House) สถานท่ีส าคัญในปี 1986 ใช้เป็นท่ีประชุมสุดยอดเรคยาวิกสถานท่ี ท่ี
ประธานาธิบดีเรยแ์กน (Reagan) และเลขากอร์บาชอฟ (Gorbachev) ได้พบกันเพื่อหารือเร่ืองการป้องกัน
ขีปนาวุธระหว่างประเทศระหว่างช่วงสงครามเยน็ และถ่ายรูปประติมากรรม The Sun Voyager การเดินทาง
ของพระอาทิตย ์รูปป้ันท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองเรคยาวิก อนุสรณ์การฉลองการครบรอบ 200 ปีของเมืองเรค
ยาวิกอย่างเป็นทางการ จากนั้นเท่ียวชม ฮาร์ปา (Harpa) ศูนยก์ารประชุม และแสดงคอนเสิร์ตของไอซ์แลนด์ 
อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเมืองหลวง ดว้ยความส าเร็จของสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ กบัซุ้มกระจกท่ีประกอบ
เป็นหนา้ต่างในรูปทรงท่ีแตกต่างกนัทั้งหมด ท่ีน่ีถูกออกแบบมาให้มีลกัษณะคลา้ยกบัพื้นท่ีหินบะซอลตต์าม
ธรรมชาติของไอซ์แลนด ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

https://guidetoiceland.is/th/travel-iceland/drive/hallgrimskirkja
https://guidetoiceland.is/th/travel-iceland/drive/hallgrimskirkja
https://en.wikipedia.org/wiki/Hallgr%C3%ADmur_P%C3%A9tursson
https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk_Summit
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ไวก้ิง เวิลด ์มิวเซียม (Viking World Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเรือโบราณของ
ชาวไวก้ิง และ การเขา้มาอยูใ่นภูมิภาคประเทศไอซ์แลนด์ของชาวไวก้ิงในอดีต โดยเรือไวก้ิงท่ีขดุพบน้ีคาด
วา่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 870  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก เดินทางสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) 
หรือ ทะเลสาบสีฟ้า หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในไอซ์แลนด ์สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพระดบัโลก 
และโด่งดงัท่ีสุดของไอซ์แลนด ์นกัท่องเท่ียวกวา่ 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานท่ีแห่งน้ี ใหท้่านแช่
น ้าแร่ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผอ่นตามอธัยาศยั (มีบริการผา้ขนหนูใหท้่าน 
กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าและหมวกคลุมผมไปดว้ยส าหรับการแช่น ้าแร่ในบลูลากูน)***  
 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Blu Keflavik Hotel / Iceland Air Natura Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีเจ็ด  เคฟลาวิค(ไอซ์แลนด์) – เฮลซิงก(ิฟินแลนด์) – กรุงเทพ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
07.00 น. เดินทางสู่สนามบิน เคฟลาวิก 
09.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 992 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.25 ชัว่โมง)  
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาท่ีไอซ์แลนด ์ชา้กวา่ เฮลซิงกิ 3 ชัว่โมง) 
17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY141 สายการบินฯ มีบริการ 

อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.45 ชัว่โมง)  
 

วันท่ีแปด  กรุงเทพ  
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07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  

8 วนั 5 คืน แกรนด์ไอซ์แลนด์ 
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

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  
 
 

อตัราค่าบริการ   ต.ค /พ.ย./ ธ.ค.   ปีใหม่ ก.ค.-ก.ย. 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปี
บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

122,900 125,900 135,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 16,500 19,000 19,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 119,900 122,900 131,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (AY) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน 27,000 30,000 30,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน
ประกาศปรับและท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 27 เม.ย. 65) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

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

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 
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ปี) ประกนัการเดินทางครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการติดเช้ือโควิดในต่างประเทศ 
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

หมายเหตุ : โรงแรมจะมีการเกบ็เงินมัดจ า หรือ เต็มจ านวน 60-90 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง ดังนั้นหากมีการช าระเงินหรือ
การันตีกบัทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลกิเดินทางในภายหลงั ค่าใช้จ่ายของโรงแรมท่ีเกดิขึน้จ าเป็นต้องหักจากมัดจ า โดย
ทางบริษัทฯ จะแสดงหลกัฐานการช าระเงินหรือ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพ่ือแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง 

 แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี ้
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

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

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

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

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

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (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 ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
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▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

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

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

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

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 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 ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด
การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
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▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศเดนมาร์ก 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืน

เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน..สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่า
ท่ีเคยได้)  

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 (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน(จดหมายรับรองการท างาน) ภาษาองักฤษ ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
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- 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 Statement) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน  (Bank Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) 

ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ี
จะยืน่วีซ่า 

 
 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 10.1 และ 10.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TOL07-AY-8D-GRANDICELAND 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

8 วนั 5 คืน แกรนด์ไอซ์แลนด์ 
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

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  

 
 
ช่ือผู้ส ารองท่ีน่ัง................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มยื่นวีซ่า 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยื่นวีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


