
 
 
 
 
 

10 วนั 8 คืน ไอซ์แลนด์ 
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

 

 

11-20 เมษายน 2566 /  เมษายน –  พฤษภาคม  

 เริมต้น…. 159,900 บาท  
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เรคยาวิก – บอร์กาเนส – โทรลวอล์ค - ภูเขาเคริกจูเฟล  - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลร์ี – นําตกกลูฟอสส์ 

นําพุร้อนเกย์ซีร์  - ปากปล่องภูเขาไฟ เคอร์ริด –เซลล์จาลนัฟอสส์ - สโกการ์ฟอสส์ – หาดทรายดํา 

 ขับสโนว์โมบิลธารนําแข็งมิร์ดาลสโจกุล  - ล่องเรือชมปลาวาฬ- ขีม้าชมทุ่งลาวา – แช่นําแร่บลูลากูน – เรคยาวกิ 

   

   10 วนั  คืน ไอซ์แลนด์ 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงก ิ– เรคยาวิค  
 

04.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศก์ไดท้ี เคาน์เตอร์เช็คอิน N  ประตูทางเขา้ที 7 

 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภมูิ 

07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเทียวบิน AY144 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.20 ชวัโมง)  

 สายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้ และ อาหารกลางวนั ระหวา่งเทียวบินสู่เฮลซิงกิ 

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ นาํท่านผา่นพิธีการทางศุลกากร  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Sokos Hotel Vannta **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีสอง  เฮลซิงก ิ– เคฟลาวคิ  –  บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล– ภูเขาเคิร์กจูเฟล – สติกกชิโฮมอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง 

05.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ  

07.45 น. ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเทียวบิน AY991 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.20 ชม.) 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์กาเนส (Borgarnes) (ระยะทาง 117 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เมืองทาง

ฝังตะวนัตกของไอซ์แลนด์  นําท่านเดินทางสู่ Fossatún Country Hotel สัมผสักับการเดินสํารวจเส้นทางของ 

โทรลล ์(Troll) สัตวป์ระหลาดในเทพนิยายของยุโรปเหนือ รูปร่างคลา้ยคนแต่ตวัใหญ่กว่ามาก อาศยัอยู่ในถาํ ว่า

กนัว่า ถา้ถูกแสงแดดจะกลายเป็นหิน  ซึงเดิม เมือเจา้บา้นใน Fossatún มาถึง Fossatún เป็นครังแรก เขาพบก้อน

หินทีมีรูปร่างเหมือนหน้าโทรลล์ขา้งนําตก Troll สิงนีเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขียนเรืองราวพืนบ้านเกียวกับ

โทรลล์ หนังสือของเขาได้รับการตอบรับอย่างดีและประสบความสําเร็จในไอซ์แลนด์ ให้ท่านได้สัมผัส

ประสบการณ์ Troll Walk ทางเดินเชือมต่อกบัหนังสือ The Troll walk เป็นการเดินระยะสัน ๆ เพือชมนาํตก The 

Troll และทิวทัศน์และภูมิหลังของเรืองราวของ The Last Troll และคุณจะได้เรียนรู้เกียวกับโทรลล์ระหว่าง

ทาง  นอกจากนี คุณยงัเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามของพืนทีบอร์การ์ฟยอร์ดูร์ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นาํท่านชม นาํตกเฮินฟอซซ่า (Hruanfossar Waterfall) (ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ซึงใน

ภาษาไอซ์แลนดิก Hruan แปลว่า ลาวา เนืองจากเป็นนาํตกทีไหลลงมาจากลาํธารความยาวกวา่ 900 เมตรซึงพาดอยู่

บนทุ่งลาวาทีประทุขึนมาจากภูเขาไฟใตพ้ิภพซึงอยูใ่ตธ้ารนาํแข็งแลงโจกุลกลาเซียร์ (Lungjokull Glacier) และใน

ฤดูทีหนาวจดั นาํตกแห่งนีจะแขง็เป็นนาํแขง็ มีความสวยงามเป็นอยา่งมาก 
 

 
 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เป็นเมืองที

มีความโดดเด่นทางด้านประวตัิศาสตร์และธรรมชาติทีสามารถดึงดูด นักท่องเทียวจํานวนมากจากทังใน

ไอซ์แลนด์และต่างประเทศ โดยนกัท่องเทียวทีมาเยือนจะมีโอกาสไดเ้พลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนั

แสนเงียบสงบ ลดัเลาะไปตามชายฝังตะวนัตกของอ่าวแคบๆในเขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความ

งดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาทีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาทีมีทรงสวยงามและได้รับ

ความนิยมมากในหมู่นกัไต่เขา ใกล้ๆ ภูเขายงัมีนาํตกขนาดเล็กๆทีสวยงามมากแห่งหนึงอีกดว้ย อิสระให้ท่านเก็บ

ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพกั เดินทางสู่เมือง Stykkishólmur 

(ระยะทาง 39 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) 
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คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรมทีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Fosshótel Stykkishólmur **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีสาม  สติกกชิโฮมอร์ - เรคยาวิก  –  โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา –  The Sun Voyager - ฮอฟดิ เฮ้าส์ - ฮาร์ปา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก (ระยะทาง 172 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30  ชม.) นาํท่านเทียวชมกรุงเรคยา

วิก เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ทีไดชื้อว่า อ่าวแห่งควนั เมืองหลวงทีตงัอยู่ใกลก้บัขวัโลกเหนือมากทีสุด 

เทียวชม โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) อาคารทีโดดเด่นทีสุดในเมืองเรคยาวิก ดว้ยความสูง 74.5 เมตร

ทาํให้ทีนีถือเป็นโครงสร้างทีสูงทีสุดในประเทศ โบสถ์นิกายลูเธอรันแห่งนีไดถู้กแต่งตงัขึนในปี 1986 โบสถต์งั

ชือตามนักกวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์ ทีชือว่า ฮลัล์กรีมมูร์ เพทเทอร์สัน (Hallgrímur Pétursson) และถ่ายรูป

ประติมากรรม The Sun Voyager การเดินทางของพระอาทิตย ์รูปปันทีมีชือเสียงทีสุดของเมืองเรคยาวิก อนุสรณ์

การฉลองการครบรอบ 200 ปีของเมืองเรคยาวิกอยา่งเป็นทางการ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านล่องเรือชมปลาวาฬ กิจกรรมอันเป็นทีนิยมของนักท่องเทียวในการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติโดยนัง

เรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไมซึ้งออกแบบให้โตค้ลืนลมไดอ้ย่างนิมนวล ปลาวาฬทีอาศยัอยู่ในน่านนาํแถบนีจะมี 3 สาย

พนัธุ์ดว้ยกนั คือ วาฬมิงค ์หรือ ในสําเนียงภาษาไอซ์แลนด ์เรียกวา่ มิงคี (Minke) , วาฬหลงัค่อม (Humpback) และ

วาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ชวัโมง (บนเรือมีชุดกนัหนาวบริการ) (บริษัท

ขอสงวนสิทธิในกรณีทีบริษัทฯ เรือยกเลิกให้บริการอันเนืองมาจากสภาพอากาศไม่เอืออาํนวย) 
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 นาํท่านเทียวชม ฮอฟดิ เฮา้ส์ (Höfði House) สถานทีสําคญัในปี 1986 ใช้เป็นทีประชุมสุดยอดเรคยาวิกสถานทีที

ประธานาธิบดีเรยแ์กน (Reagan) และเลขากอร์บาชอฟ (Gorbachev) ไดพ้บกนัเพือหารือเรืองการป้องกนัขีปนาวุธ

ระหว่างประเทศระหว่างช่วงสงครามเยน็ จากนนัเทียวชม ฮาร์ปา (Harpa) ศูนยก์ารประชุม และแสดงคอนเสิร์ต

ของไอซ์แลนด์ อาคารทีโดดเด่นทีสุดในเมืองหลวง ดว้ยความสําเร็จของสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ กับซุ้มกระจกที

ประกอบเป็นหน้าต่างในรูปทรงทีแตกต่างกนัทงัหมด ทีนีถูกออกแบบมาให้มีลกัษณะคลา้ยกบัพืนทีหินบะซอลต์

ตามธรรมชาติของไอซ์แลนด ์ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Grand Hotel Reykjavík**** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีสี เรคยาวิก - วงกลมทองคํา – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลร์ิ - นําตกกูลฟอสส์ - เกย์ซีร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  

นาํท่านเดินทางเทียวชมเส้นทาง วงกลมทองคาํ หรือ (Golden Circle) สัมผสัความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติของ

ไอซ์แลนด์ ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทัง แกะ ววั ม้า ทีเลียงและหากินตาม

ธรรมชาติ นําท่านเทียวชม อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึงได้รับการรับรองจาก
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องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สถานทีทีน่ามหัศจรรย์ทงัทางดา้นประวติัศาสตร์และวิถีชีวิต 

ตังอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติทีใหญ่ทีสุดใน

ไอซ์แลนด์  ใกล้กับคาบสมุทรเรก ยาเนส (Reykjanes) และภู เขาไฟเฮนกิลล์  Hengill  เป็น จุดกําเนิดทาง

ประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดทีมีรอยเลือนของโลกเป็นระยะทางหลายหมืนกิโลเมตร สถานที

แห่งนียงัมีความสําคญัในฐานะทีเคยเป็นสภาแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาไดก่้อตงัเมือปี ค.ศ. 930 

และต่อเนืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1789  

 
 

นําท่านเดินทางสู่  กูลฟอสส์ (Gullfoss) ชมความงามของ นําตกกูลฟอสส์ สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่ง

ไอซ์แลนด์   นาํตกทีมีชือเสียง และงดงามทีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานทีในเส้นทาง วง

แหวนทองคาํ สถานทีทีผูม้าเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด  ชือนาํตก Gullfoss ในภาษาไอซ์แลนด์ หมายถึง นาํตก

ทองคาํ เป็นหนึงในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติระดับโลกทีเกิดจากการละลายของธารนาํแข็ง Langjökull ซึง

เป็นธารนําแข็งทีใหญ่ทีสุดเป็นอนัดบัสองของประเทศไอซ์แลนด์ และลดระดบัลงในโตรกเขาเบืองล่างในระดบั

ความสูงถึง  เมตร 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ เกยซี์ร์ เพือนาํทา่นชม นาํพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) นาํพรุ้อน หรือเกยซี์ร์ ซึงเป็นทีมาของคาํว่า กี

เซอร์ ทีใช้กนัทวัโลก นําพุร้อนทีนีพวยพุ่งขึนสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานทีอยู่ใตหิ้นเปลือกโลก 

ขบัเคลือนออกมาเป็นนาํพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลไดน้าํประโยชน์จากแหล่งความร้อน

ทางธรรมชาตินีมาเป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใช้ทวัประเทศ จุดนาํพุร้อนทีพวยพุ่ง และเป็นพระเอกในปัจจุบนั ชือว่า 

สโทรคูร์ (Strokkur) ทีมกัจะเกิดการปะทุทุกๆ 10 นาทีหรือมากกว่านนั อีกทงัยงัมีนาํพุ่งสูงขึนไปในอากาศ ตงัแต่ 

20 – 40 ม. จากนนันาํท่านชมปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ริด (Kerid Crater) ปล่องภูเขาไฟทีอายุนอ้ยทีสุดแต่ไดรั้บการ

ยกย่องว่าเป็นหลุมอุกกาบาตทีเห็นไดช้ดัเจนและสวยงามทีมีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ซึงก่อตวัขึนจากการปะทุเมือ 

3,000 ปีมาแลว้ สีแดงสดใสบริเวณปากปล่องภูเขาไฟทีมีเนินวงกลมสูงชนัคลา้ยอฒัจนัทร์โบราณ หินสีแดงเขม้

ตัดกบัสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนําทะเลสีอะความารีนหรือสีฟ้าครามทีสดใส นําท่านเดินทางสู่

เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) (ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  นาที) 
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Selfoss Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห้า เซลฟอส - เซลล์จาลนัฟอสส์  - สโกการ์ฟอสส์ – หาดทรายดํา - วิก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นําท่านออกเดินทางท่องเทียวตามเส้นทางด้านใต ้(South Shore) ของไอซ์แลนด์ ซึงมีชือเสียงในเรืองของการ

คน้พบพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ซึงเป็นพลงังานทีถูกนาํมาใชท้ดแทนเชือเพลิงทาํให้ประเทศแห่งนีไดรั้บการยก

ย่องให้เป็นเมืองทีไร้มลพิษ นอกจากนีพลงังานดังกล่าวยงัถูกนํามาใช้ในดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ย ทศันียภาพ

สองขา้งแต่งแตม้ไปดว้ยฟาร์มปศุสัตว์ของชาวนาและฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ทีมีความสูงถึง 1,491 

เมตรเหนือระดับนําทะเลและมีชือเสียงทีสุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแลว้ถึง 18 ครังและครังล่าสุดในปี 

2000 นําท่านชม นําตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) (ระยะทางประมาณ  กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชม.) นาํตกทีมีชือเสียงของไอซ์แลนดแ์ละถูกขนานนามว่าเป็นนาํตกทีสวยทีสุดแห่งหนึงของ

ไอซ์แลนด์ ซึงบริเวณดา้นหลังม่านนาํตกสามารถเดินลอดไปหลงัม่านนําตกได้ นาํตกแห่งนีเป็นส่วนหนึงของ

แม่นําเซลย่าลัน ด์ซ่ า (Seljalandsá) โดยแม่นําสายนี มีต้นกําเนิ ดอยู่ ใต้ธารนําแข็งเอยาฟ ยาตลาเยอคุตล ์

(Eyjafjallajökull Glacier) ซึงภูเขาไฟใตธ้ารนําแข็งแห่งนีได้ปะทุขึนในปี ค.ศ. 2010 และก่อให้เกิดความเสียหาย

สนามบินทัวยุโรปมาแล้ว จากนันนําท่านแวะชม นําตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ) (ระยะทาง

ประมาณ 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)ความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของนาํตก

ทีเป็นธรรมชาติ ซึงแผ่กระจายมาจากหนา้ผาสูง แรงกระแทกของปลายสายนาํเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทวับริเวณ ทาํ

ให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินทีเรียงรายริมลาํธารเบืองล่างอย่างสวยงาม โอบลอ้มไปด้วยทุ่ง

ลาวา,โตรกผาและหุบเหวเป็นทศันียภาพทีสวยงามและน่าประทบัใจกบัผูท้ีมาเยือนไอซ์แลนด ์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ธารนาํแข็งทียิงใหญ่ทีชือว่า มิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) สัมผสัประสบการณ์ครังหนึงในชีวิต 

ทีจะทาํให้อดรีนาลีนของคุณพลุกพล่านดว้ยการขบัรถเลือนนาํแข็ง นงัรถจิปสู่ทุ่งนาํแข็งขนาดใหญ่ให้ท่านไดข้บั

รถสโนวโ์มบิลตะลุยไปในทุ่งนาํแข็งมิร์ดาลสโจกุล (Mýrdalsjökull) โดยสโนวโ์มบิล 2 ท่านต่อ 1 คนั บนดินแดน

แห่งขัวโลกเหนือทีอยู่สูงทีสุดของโลก ซึงมีความกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ พืนทีกว่า 600 ตาราง
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กิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งนาํแขง็กวา้งอยา่งเตม็อิมตลอด  1 ชวัโมง (ทวัร์มีบริการชุดกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, 

ถุงมือ, รองเทา้บู๊ท)  
 

 
นําท่านแวะชม หาดทรายสีดาํ (Reynisfjara Black Sand Beach) ชายหาดสีดํา สถานทีท่องเทียวสุดน่าทึงของ

ประเทศ ไอซ์แลนด์  บนชายหาดเต็มไปดว้ยตะกอนเม็ดทรายสีดาํและใกล้ๆ กบัหาดทรายดาํนี มีแท่งหินบะซอลต์

ทรงกระบอกหกเหลียมเรียงซอ้นกนัเป็นชนัๆอยูด่ว้ย นบัเป็นหนึงในชายหาดทแีปลกตาและมีความสวยงามทีหนึง

บนโลก 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ภายในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Dyrholaey Hotel *** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีหก วิก – โจกุลซาลอน - ล่องเรือยาง - ไดมอนด์บีช - วิก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นําท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนําแข็ง (ระยะทางประมาณ 193 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2.45 ชม.)   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  

บ่าย นาํท่านถ่ายภาพกบั โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารนาํแข็ง  ซึงรู้จกักนัเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธาร

นาํแข็งทีใหญ่ทีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารนาํแข็งมากขึนๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพืนที

กวา้งถึง  18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของนาํในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตืนตาตืนใจกบัไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขา

นาํแข็งกอ้นโตๆ เรียงรายโผล่พน้พืนนาํของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทบัใจ

ยงิ นบัไดว้า่เป็นภาพธรรมชาติทีมีอยู่เพียงไม่กีแห่งในโลก พร้อมนาํท่านชมและถ่ายรูปภูเขานาํแขง็ในระยะใกล ้ 

นําท่านล่อง เรือยาง (RIB) บนธารนําแข็ง Fjallsárlón Glacier Lagoon คุณจะได้ล่องเรือท่ามกลางภูเขานําแข็ง

ขนาดใหญ่พร้อมไกด์มืออาชีพ เรือทีมีความคล่องตัวสูงเพือให้คุณเข้าใกล้ภู เขานําแข็งได้ สามารถสัมผัส

ประสบการณ์ทีเป็นส่วนตวัและใกลชิ้ดยิงขึน เริมตน้การผจญภยับนผืนนาํ ไกด์จะแล่นเรือขา้มทะเลสาบ โดยคด

เคียวไปมาระหว่างภูเขานาํแข็งขนาดยกัษ์ทีแตกออกจากธารนาํแข็งในบริเวณใกลเ้คียง พวกเขาจะอธิบายสีและ

ประวติัของภูเขานําแข็งและธารนําแข็ง และเคลือนแพเพือให้คุณสามารถถ่ายภาพอันน่าอัศจรรย์ของความ

มหศัจรรยท์ีเยอืกแข็งนีได ้ดืมดาํกบัธรรมชาติของไอซ์แลนดด์ว้ยการล่องเรือในทะเลสาบธารนาํแขง็อนัเงียบสงบ   
 

 
 

นําท่ าน ถ่ ายรูป ที  ไดม อ น ด์ บี ช   (Diamond Beach) ช าย ห าดท รายดําที ชื อ ว่า  เป รีย ดาร์แ ม ร์คู ร์ซ าน ดู ร์ 

(Breiðamerkursandur) ห าดทรายดําทีท อดยาวนี  มักจะถูกป กคลุมด้วยนําแข็ งที โป ร่งแส ง เห มือนเป็ น

ประติมากรรมนาํแข็งขนาดเล็กทีเปล่งประกายภายใตแ้สงอาทิตย ์มองดูเหมือนเพชรทีส่องประกาย  โดยนาํแข็งที

อยู่บริเวณหาดนี เป็นนาํแขง็ทีไหลออกมาจาก ภูเขานาํแขง็ทีแตกและไหลลงสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ละลาย

อย่างช้าๆ และถูกพดัออกไปในทะเล ทีก้อนนาํแข็งเหล่านีจะถูกซัดโดยคลืนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 
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ก่อนทีจะถูกซัดขึนไปบนหาด นีเป็นเหตุผลทีเปรียดาร์แมร์คูร์ซานดูร์ไดถู้กเรียกอีกชือว่า ไดมอนด์บีช เพลิดเพลิน

กบัการถ่ายภาพ และอิมเอมกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ 

 
 

ไดเ้วลานําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นวิก (Vik) (ระยะทาง 192 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) หมู่บา้นเล็กๆ

ทางตอนใตสุ้ดของไอซแ์ลนด ์ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ภายในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Dyrholaey Hotel *** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเจ็ด วกิ – ออลฟุส – ขีม้าชมทุ่งลาวา -  เพอร์ลนั - เรคยาวิก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองออลฟุส (Ölfus) (ระยะทาง 157 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองทีขึนชือเรือง

ผลไมเ้รือนกระจกและทวัร์ขีมา้ Ölfus มีภูมิประเทศทีสวยงามหลากหลายรูปแบบดว้ยหาดทรายสีดาํ หน้าผา การ

ก่อตวัของลาวา ถาํ พนืทีความร้อนใตพ้ิภพ และนาํพุร้อนทีสดใส  นาํท่าน ขีมา้ชมทุ่งลาวา (Horseback Riding) ชม

บรรยากาศชนบทของไอซ์แลนด์บนหลงัมา้ไอซ์แลนดิกพนัธุ์แท ้หนึงในสายพนัธุ์ทีมีสายเลือดบริสุทธิทีสุดใน

โลก เพราะไม่มีการผสมขา้มสายพนัธจ์ากทีอืน เปิดประสบการณ์ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติของไอซ์แลนด์อย่างแทจ้ริง  

สัมผสักับความสง่างามของมา้ไอซแลนด์ พร้อมทงัชืนชมธรรมชาติอันงดงามในฤดูร้อนเพลิดเพลินไปกับวนัที

สดใสและหญา้สีเขียว และในฤดูหนาวสามารถชืนชมกบับรรยากาศทุ่งหิมะสีขาวทีปกคลุมภูมิทศัน์ทีสวยงาม (ใช้

เวลาประมาณ 1 ชม.) ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เรคยาวิก (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  

บ่าย นาํท่านชม เพอร์ลนั (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานทีทีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวส้ําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขก

เมืองโดยสถาปนิกชือดงั อิงกิ มูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกครึงวงตงัอยู่บนฐานทีคลา้ยถงันาํ

มองเห็นไดใ้นระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม,พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ไวกิง, สวน

นาํ และร้านขายของทีระลึก จากนนันาํท่าน เดินเล่นชมเมือง และชอ้ปปิงสินคา้ของฝาก ของทีระลึกบริเวณ ถนน

คนเดิน Laugavegur  ทีมีชือเสียง และเก่าแก่ทีสุดของเมือง แหล่งช้อปปิงแหล่งรวมร้านคา้ อุปกรณ์กนัหนาว ของ

ทีระลึกต่างๆ มากมาย 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Reykjavík Natura - Berjaya Iceland Hotels **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีแปด เรคยาวิก – บลลูากนู - เคฟลาวคิ - เฮลซิงก ิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก สู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานทีท่องเทียวเพือสุขภาพ

ระดบัโลกและโด่งดงัทีสุดของประเทศไอซ์แลนด ์นกัท่องเทียวกวา่ 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานทีแห่ง

นี อิสระใหท้่านแช่นาํแร่ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพือการพกัผ่อนตามอธัยาศยั (มีบริการ

ผา้ขนหนูใหท้่าน กรุณาเตรียมชุดวา่ยนาํและหมวกคลุมผมไปดว้ยสาํหรับการแช่นาํแร่ในบลูลากูน ***  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นาํท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) 

17.50  น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเทียวบิน AY994 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.25 ชวัโมง) 

00.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Sokos Hotel Vannta **** หรือเทียบเท่า  

วันทีเก้า เฮลซิงก ิ– โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ – มหาวิหารเฮลซิงกิ - เซเนท สแควร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านชมเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของฟินแลนด์ จากนันนําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนส

กี (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ รัสเซียทีใหญ่ทีสุดในยุโรปตะวนัตก 

สร้างขึนระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 นาํท่านเขา้ชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio Church) หรือที

รู้จกักันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกชือหนึงคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างขึนเมือวนัที 14 

กุมภาพนัธ์ 2511 แลว้เสร็จวนัที 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป นําท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius Monument) 

อนุสาวรียแ์ห่งนีตงัอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างขึนเพือสดุดีให้แก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสิกชือดงัของโลกชาว

ฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึนมาเรียกร้อง

เอกราชจากรัสเซีย เป็นอนุสาวรียท์ี นําท่านถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซึงในอดีตเรียกว่า

โบสถนิ์โคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิสวยงาม ตงัเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิ

ก็วา่ไดซึ้งจะมีนกัท่องเทียวนิยมมาถ่ายรูปกนัอยา่งเป็นจาํนวนมาก นาํท่านเทียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) 

เป็นจตุรัสกลางเมืองทีใช้จดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัส

มี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์ ที 2 ประดิษฐานอยูอ่ยา่งโดดเดน่เป็นสง่า อิสระให้ท่านไดช้อ้ปปิงตามอธัยาศยั 
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11.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 

13.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เทียวบินที AY141 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

11.40 ชม.)  สายการบินฯ มีบริการ อาหารคาํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทียวบินสู่กรุงเทพฯ 

 

วันทีสิบ กรุงเทพฯ  
 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน 8 คืน ไอซ์แลนด์  
ไอซ์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ของพลงัธรรมชาติ 

ราคา 159,900 บาท : 11-20 เม.ย. 66 / 25 เม.ย – 4 พ.ค. 66  

 

อตัราค่าบริการ   11-20 เม.ย. 66 / 25 เม.ย – 4 พ.ค. 66 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่นตอ่ห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่าน

ต่อห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

159,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 16,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 149,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ (AY) เริมต้นทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

100,000 – 150,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัคืน (BKK-HEL-KEF-HEL-BKK) 40,000 

**ราคาอาจมีการปรับขนึ – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบินประกาศปรับและทีมี

เอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 4/11/2022) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพือตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทาง

เป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือขนึเครือง นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัทอ่งเทียวโดยสายการบิน AY (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 80 ปี) 

ประกนัครอบคลุมการติดเชือ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปตา่งๆ 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

หมายเหตุ : โรงแรมจะมีการเกบ็เงินมัดจํา หรือ เต็มจํานวน 60-90 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง ดังนันหากมีการชําระเงินหรือการัน

ตีกับทางโรงแรมแล้ว และท่านยกเลิกเดินทางในภายหลัง ค่าใช้จ่ายของโรงแรมทีเกดิขึนจําเป็นต้องหักจากมัดจํา โดยทางบริษัท

ฯ จะแสดงหลกัฐานการชําระเงนิหรือ การถูกหัก Penalty จากทางโรงแรม เพือแสดงค่าใช้จ่ายทีเกดิขึนจริง 

 แต่หากท่านหาคนเดินทางแทนได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี 
 

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่าดาํเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน

ให้มดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใช้จ่ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทสุีด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยนืยนัว่าทวัร์

นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กับขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิูตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขนึเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกันภยัการเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศเดนมาร์ก 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 45 วนัทาํการ) 

สถานทตูไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืนเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพอื

ขอยนืวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ดือและยดึติดกบัการยนืในสมยัก่อน ) 

 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป พืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน..สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าทีเคยได)้  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีมีรายละเอยีดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

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

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกว่า  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพมิเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านันและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านันและใหร้ะบุ

วา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน(จดหมายรับรองการทํางาน) ภาษาองักฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้งั Bank guarantee และ Statement บญัชีเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวีซ่า 

- รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน (Bank Statement) นบัขึนไปจากเดือนทีจะยนืวีซ่า มียอดเงินไมต่าํกวา่ 

100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน  

 
 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก  

- รายการเดินบญัชียอ้นหลงั  เดือน (Bank Statement) 

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


