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 ลอ่งเรือทะเลสาบโจกลุซาลอน | บลลูากนู | ลอ่งเรือชมปลาวาฬ 

 
  
 

 

  

 

 

 

  

 

ICELAND MORE THAN IMAGINATION 
ไอซ์แลนด์ 

10 วัน 7 คืน  
เดนิทาง กนัยายน – ธันวาคม 62 

เร่ิมต้นเพียง 114,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภเูขาเคร์ิกจเูฟล - เรคฮอลท์ 

วนัท่ี 3. เรคฮอลท์ – นํา้ตกเฮินฟอซซ่า – บอ่นํา้พรุ้อนเดลดาร์ตงุกเูวอร์ -  เรคยาวคิ - เพอร์ลนั 

วนัท่ี 4. เรคยาวคิ – Golden Circle – อทุยานแห่งชาตซิิงเควลลร์ิ - นํา้ตกกลูฟอสส์ – เฮกลา 

วนัท่ี 5. เฮกลา – นํา้ตกสโกก้าฟอสส์ – นํา้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – ทุ่งนํา้แขง็ไมดรัลโจกูล – ขบัรถสโนว์โมบลิตะลยุหิมะ – วคิ 

วนัท่ี 6. วคิ – ทะเลสาบโจกลุซาลอน - ลอ่งเรือชมความสวยงามของทะเลสาบนํา้แขง็ – อทุยานแห่งชาตสิเกฟตาลเฟลล์ – วคิ 

วนัท่ี 7.วคิ – กรินก์วกิ – บลลูากนู - เรคยาวคิ 

วนัท่ี 8. เรคยาวคิ – ลอ่งเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวคิ 

วนัท่ี 9เรคยาวคิ – สนามบนิ 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 

วนัท่ี 11 กรุงเทพ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ทางเข้าประต ู4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ 
พบเจ้าหน้าท่ีจะคอยอํานวยความสะดวกให้กบัท่าน 

23.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิด้วยเท่ียวบนิ AY144 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 23.05 น. และไปถึงกรุงเฮลซิงกิเวลา 05.20 
น.*** 

วันที่ 2 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคฮอลท์ 
05.55 น. เดนิทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปล่ียนเคร่ือง 
07.45 น. ออกเดนิทางตอ่สูป่ระเทศไอซ์แลนด์ด้วยเท่ียวบนิ AY991 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 07.40 น. และไปถึงกรุงเรคยาวิคเวลา 
09.30น.*** 

08.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวคิ (Reykjavik)  ประเทศไอซ์แลนด์ นําท่านผ่าน
พธีิตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  นําท่านเดนิทางตอ่สูภู่เขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) หรือ ภเูขาโบสถ์ (Church Mouuntain) 
ตวัภเูขาจะมีลกัษณะเป็นชัน้ๆ ตา่งสีกนั สงู 463 เมตร ชัน้ล่างสดุจะเป็นฟอสซิล ซึ่งเช่ือกันว่าเกิดตัง้แต่ยุคนํา้แข็งเป็นล้านปี
มาแล้ว สว่นชัน้บนซึ่งเป็นหินลาวา เกิดในช่วงท่ียคุนํา้แขง็เร่ิมอุ่นขึน้และมีอายหุินน้อยกวา่ชัน้ลา่ง  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

      บ่าย นําท่านขมความสวยงามของ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell)  โดยภูเขาแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ ท่ี
นักท่องเท่ียวและช่างภาพมืออาชีพจากทั่วโลกต้องมาเยือน ด้วยภูมิทัศน์สุดแปลกตาจากหาดทราย และชายทะเล 
นอกจากนัน้บริเวณใกล้ๆก็เป็นท่ีตัง้ของนํา้ตกเคร์ิกจเูฟลอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปภูเขาและนํา้ตกตามอัธยาศยั หลงัจาก
นัน้นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ นําท่านชมความน่ารักของเมือง
เลก็ๆ และ แวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ประจ าเมือง (Reykholt Church) ซึ่งสร้างมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 12 อิสระให้ท่านเดินเล่นตาม
อธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HUSAFELL หรือเทียบเท่า  

 *** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเหน็กับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่ เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที่ 3 
เรคฮอลท์ – น า้ตกเฮินฟอซซ่า – บ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ -  เรค
ยาวิค - เพอร์ลัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่าน ชมความสวยงามของน า้ตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นนํา้ตกสาขาหนึ่งของนํา้ตกใหญ่ท่ี

ก่อกําเนิดจากแหล่งลําธาร และแม่นํา้สายต่างๆเป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาท่ีเกิดจากภูเขาไฟท่ีอยู่ภายใต้ธาร
นํา้แข็งแลงค์โจคูล (Langjokull) หลงัจากนัน้นําท่านชมบ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal 

Spring) ท่ีมีอณุหภมูนํิา้สงูท่ีสดุถึง 97 องศาเซลเซียสเป็นบ่อนํา้พรุ้อนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไอซ์แลนด์ และไหลเร็วท่ีสดุในยุโรปอีก
ด้วย ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางตอ่สูก่รุงเรคยาวคิ (Reykjavik) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย นําท่านชมเมืองหลวงแห่งของประเทศไอซ์แลนด์ นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์

ทางศาสนาคริสต์ท่ีสงูท่ีสดุในไอซ์แลนด์ เป็นจดุท่ีสงูอีกจดุหนึ่งของเมือง โบสถ์นีมี้ความสําคญัในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของสถาปนิกกดุโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่น
นิสท์ เร่ิมสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี แล้วนําท่านชมเพอร์ลัน 
(Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไว้สําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยสถาปนิกช่ือดงั อิงกิ 
มนูดร์ู เป็นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้ายลกูโลกคร่ึงวงตัง้อยู่บนฐานท่ีคล้ายถังนํา้มองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็นส่วน
ตา่งๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์ไวกิง้, สวนนํา้ และร้านขายของท่ีระลกึ 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL STROM หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่ เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที่ 4 
เรคยาวิค – Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น า้ตกกูล
ฟอสส์ – เฮกลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ใน เส้นทางวงกลมทองค า หรือ (Golden  Circle) 

ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ ววั และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ นําท่านชมความงามของ
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ธรรมชาตท่ีิสรรสร้างขึน้ภายในอทุยานแห่งชาตซิิงเควลลร์ิ (Thingvellir national park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนส
โก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ    ตัง้อยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตาม
ธรรมชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill  เป็นจุดกําเนิด
ทางประวตัศิาสตร์และทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจดุท่ีมีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ซิงเควลลิร์ตัง้อยู่
ตรงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Singvellavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซ์แลนด์ใกล้กับ
คาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภเูขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจดุกําเนิดทางด้านประวตัิศาสตร์และทางธรณีวิทยา 
เพราะเป็นจดุท่ีมีรอยเล่ือนของโลกระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแล้วมีนํา้
ท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกว้าง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้นําท่านชม น า้ตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นนํา้ตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของ

ประเทศนี ้และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ท่ีไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางเส้นทางวงกลมทองคํา (Golden  Circle) ท่ีผู้มาเยือน
ไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเท่ียวนํา้ตกทองคํา(Gullfoss) โดยมาจากคําวา่ Gull ท่ีแปลวา่ทองคํา และ Foss ท่ีแปลว่านํา้ตก ถือว่า
หนึ่งในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาต ิท่ีเกิดจากการละลายของธารนํา้แข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบือ้งล่างท่ีมีความสงู
กวา่ 30 เมตร จากนัน้ชมนํา้พรุ้อนหรือเกย์ซีร์ (Geysir) ซึ่งเป็นท่ีมาของคําวา่ กีเซอร์ ท่ีใช้กนัทัว่โลก นํา้พรุ้อนท่ีน่ีพวยพุ่งขึน้สงู
กว่า 180 ฟุต ในทุกๆ 7-10 นาที ประเทศไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึน้มาอย่างประณีต พลงังานท่ีอยู่ใต้หิน
เปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นนํา้พรุ้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลงังาน
ไฟฟา้สง่ใช้ทัว่ประเทศ   

 
ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั STRACTA หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
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(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่ เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที่ 5 
เฮกลา – น า้ตกสโกก้าฟอสส์ – น า้ตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – ทุ่งน า้แข็ง
ไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหมิะ – วิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางต่อสู่ ทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยฟาร์มปศสุตัว์ของ

ชาวนาและฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ท่ีมีความสงูถึง 1,491 เมตรเหนือระดบัน้าทะเลและมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด์ ผา่นการระเบดิมาแล้วถึง 18 ครัง้และครัง้ล่าสดุในปี 2000 นําท่านถ่ายรูปกับน า้ตกสโกก้าฟอสส์ (Skogafoss 

Waterfalls) ท่ีมีความสงู 62 เมตร เป็นนํา้ตกท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยนํา้ตกแห่งนีจ้ะตกลงมา
จากหน้าผาสงู แรงกระเทกของนํา้จะแผล่ะอองออกไปทั่วอาณาบริเวณ รอบๆจะเต็มไปด้วยหญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นโอบ
ล้อมนํา้ตกไว้อย่างสวยงาม  จากนัน้นาท่านชมนํา้ตกอีกแห่งท่ีสวยงามไม่แพ้กันคือน ้าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ 

(Seljalandsfoss Waterfalls) ท่ีมีความสงูใกล้เคียงกนัอยู่ท่ี 60 เมตร เป็นอีกหนึ่งนํา้ตกท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งนํา้ตก
แห่งนีท้่านสามารถเดนิผา่นมา่นนํา้เข้าไปสมัผสัววิด้านหลงัได้อีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ทุ่งน า้แข็งไมดรัลโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีความกว้างใหญ่เป็น

อันดบั 4 พืน้ท่ีกว่า 596 ตารางกิโลเมตร น าท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับ
ลานนํา้แขง็กว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สดุสนกุและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ** หากมีเหตปัุจจัยท่ีทําให้ไม่สามารถขบัรถสโนว์
โมบิลได้ เช่นสภาพอากาศไม่เอือ้อํานวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 5,800 บาท **  
หลังจากนัน้นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ ท่ีมีรายช่ือในการจัดอันดับ
ชายหาดท่ีสวยท่ีสดุในโลกเม่ือปี 1991 เป็นหมู่บ้านท่ีมีฝนตกมากท่ีสดุในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดท่ีดีท่ีสดุแต่ก็
เป็นสถานท่ีน่ามหศัจรรย์ท่ีน่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่ เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที่ 6 
วิค – ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบ
น า้แข็ง – อุทยานแห่งชาตสิเกฟตาลเฟลล์ – วิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เพ่ือล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน า้แขง็ หรือ ไอซ์

เบร์ิก (Iceberg)  ทะเลสาบธารนํา้แขง็ท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดีวา่เป็นทะเลสาบธารนํา้แขง็ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซ์แลนด์ เกิด
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จากการละลายธารนํา้แขง็ ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความความลกึของนํา้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร 
ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (Iceberg) หรือ ภูเขานํา้แข็งก้อนโต เรียงรายโผล่พ้นพืน้นํา้ของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด
ก่อให้เกิดสีสนัสวยงามท่ีมีอยู่ไมก่ี่แห่งในโลก ** หากมีเหตปัุจจยัท่ีทําให้ไมส่ามารถลอ่งรือได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอือ้อํานวย 
หรือปัจจยัด้านความปลอดภยั ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านละ่ 1,800 บาท ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ (Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่านเมือง 

Kirkjubaejarklaustur ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างท่ีเกิดการเย็นลงอย่างช้าๆ ทําให้เกิดแนวแตกเป็นเสา
เหล่ียม เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอันดบั 2 ตัง้อยู่ใต้ธารนํา้แข็งท่ีใหญ่
ท่ีสดุเรียกวา่วาตนาเยอคตูล์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารนํา้แข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาด
ความหนามากท่ีสดุประมาณ 1,000 เมตร นําท่านแวะชมหาดทรายสีด า (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหิน
ลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดท่ีแปลกตาและมีความสวยงามท่ีหนึ่งบนโลก มหัศจรรย์กับแท่งหินท่ีตัง้
ซ้อนขึน้เป็นทิวแถว ลดหลัน่มากมาย ริมฝ่ังมหาสมทุร นับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีน่ามหัศจรรย์อย่างยิ่ง หลงัจาก
นัน้นําท่านเดนิทางกลบัสูห่มูบ้่านวคิ 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่ เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที่ 7 วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มืองกรินก์วกิ (Grindavik) เพ่ือนําท่านสู่บลูลากูน (Blue Lagoon) แหลง่นํา้พรุ้อนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของ
ไอซ์แลนด์ เป็นเขตท่ีมีการเคล่ือนตวัของหินหลอมละลายใต้ดนิ มากท่ีสดุในโลกแห่งหนึ่ง การเคล่ือนตวันีทํ้าให้นํา้ในบ่อร้อน
ขึน้และมีไอนํา้ระเหยขึน้มา เป็นสถานท่ีอาบนํา้แร่ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสดุในโลก เป็นบอ่นํา้ร้อนท่ีมีแร่ธาตอุุดมสมบูรณ์
หลายชนิด ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความ
เม่ือยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้าด้วยโคลนสีขาวของบลลูากูนท่ีทําให้ผิวพรรณผ่องใสเรียบล่ืนขึน้ตัง้แต่ครัง้แรก 
ผลติภณัฑ์บํารุงผวิหลากชนิดของบลลูากนูเป็นสนิค้ายอดนิยมของผู้ไปเยือน (มีบริการผ้าเช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทัวร์ และ มีชุด
วา่ยนํา้ให้เช่า) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย นําท่านเดนิทางกลบักรุงเรคยาวคิ เมืองหลวงประเทศไอซ์แลนด์ 
ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL STROM หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่ เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
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เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที่ 8 เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเข้าสูท่่าเรือเรคยาวคิ เพ่ือให้ท่านได้สนกุไปกบักิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว ในการชม
วาฬแบบธรรมชาต ิวาฬมงิค์ (Minke Whale) หรือ ในสําเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกวา่ มิงคี (Minke) โดยการล่องเรือชมวาฬ
ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง  *** หากมีเหตปัุจจัยท่ีทําให้ไม่สามารถล่องเรือชมปลาวาฬได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอือ้อํานวย 
หรือปัจจยัด้านความปลอดภยั ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านละ่ 2, 500 บาท ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัเมืองเรคยาวคิ โดยเมืองหลวงแห่งนีน้ัน้เป็นเมืองหลวงท่ีตัง้อยู่ใกล้กับขัว้โลกเหนือมากท่ีสดุ 

โดยตัง้อยู่ไมไ่กลจากเส้นอาร์กตกิเซอร์เคลิมากนกั โดยบ้ายเรือนของเมืองหลวงแห่งนีจ้ะเต็มไปด้วยสีสนัสวยงาม บางหลงัมี
การวาดการ์ตูนและทําเป็นกราฟฟิตีท่ี้ดดูีมีเร่ืองราว นําท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า ให้ท่านเดินเล่นซือ้สินค้าท่ีระลึกหรือ
ถ่ายรูปกบับ้านเรือและวถีิชีวติของผู้คนท่ีน่ีตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทาอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกัHOTEL STROM หรือเทียบเท่า  

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่ เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที่ 9 เรคยาวิค– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Breakfast Box) 

 นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

09.25 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ AY992 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 10.20 น. และไปถึงกรุงเฮลซิงกิเวลา 15.50
น.*** 

15.50 น. เดนิทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปล่ียนเคร่ือง 
17.30 น. เดนิทางตอ่กลบัสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ AY141 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 16.50 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 07.25 
น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
07.15 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ ICELAND MORE THAN IMAGINATION 
ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบนิฟินน์แอร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 10-19 ก.ย. 62 125,000.- 125,000.- 125,000.- 90,900.- 22,900.- 

วันที่ 15-24 ต.ค 62 119,900.- 119,900.- 119,900.- 84,900.- 18,900.- 

วันที่ 13-22 พ.ย. 62 114,900.- 114,900.- 114,900.- 82,900.- 17,900.- 

วันที่  7-16 ธ.ค. 62 115,900.- 115,900.- 115,900.- 82,900.- 17,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่ านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่า (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องชําระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
 6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยโูร) 
 7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พํานกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับตดิวีซ่าไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ไอซแ์ลนด ์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 20-30 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 8) 
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เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 
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3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่
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ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 
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    อเีมล............................................. 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    
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************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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