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 10 วนั ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 
เยอืนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมอืงสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์  

ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดนิ” 

 

 

สิงหาคม – ตุลาคม 2561 
 เร่ิมต้น…. 159,900 บาท  

 (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมค่าทิปทุกอย่างแล้ว)  
 เรคยาวกิ – บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล – ภูเขาเคร์ิกจูเฟล  - บลอนดูออส – อาคูเรย์ร่ี – ทะเลสาบมายด์วทัท์  

บ่อโคลนเดอืด - น า้ตกโกดาฟอสส์ – ดมิมูโบร์กร์ี – ล่องเรือชมธารน า้แข็งวทันาโจกลุ – วคิค์ – ขับสโนว์โมบิลธารน า้แขง็แลงโจกลุ  
สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคลิซิงเควลลร์ี – น า้พรุ้อนเกย์ซีร์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น า้แร่บลูลากูน – เรคยาวคิ 

 

9-18 ส.ค./ 13-22 ก.ย./ 13-22 ต.ค. 
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     10 วนั ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 
✓ โปรแกรมดี จดัอยา่งลงตวั เท่ียวสบายๆ สัมผสับรรยากาศไอซ์แลนดแ์บบเตม็ๆ 
✓ สัมผสัธรรมชาติเยน็สุดขั้ว ณ ดินแดนท่ีใกลข้ั้วโลกเหนือท่ีสุด ประเทศไอซ์แลนด ์(เท่ียวครบสูตร) 
✓ สัมผสัประสบการณ์ ขบัรถสโนวโ์มบิล, ล่องเรือธารน ้าแข็งโจกุลซาลอน, ล่องเรือชมปลาวาฬ, แช่น ้าแร่บลูลากนู   
✓ แนะน า....คร้ังหน่ึงในชีวิต ตอ้งไปชมความมหศัจรรยข์องประเทศไอซ์แลนด์ 

 

 

 

 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงก ิ– เรคยาวคิ  
 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน G (แถว G10-15) ประตูทางเขา้ท่ี 4 
 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเท่ียวบิน AY144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 
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วนัทีส่อง เรคยาวกิ  –  บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล– ภูเขาเคิร์กจูเฟล – สติกกชิโฮมอร์ 
 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเท่ียวบินสู่กรุงเรคยาวคิ 
07.45 น. ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวคิ ประเทศไอซ์แลนด ์โดยเท่ียวบิน AY991 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวคิ ประเทศไอซ์แลนด์ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์กาเนส (Borgarnes) (ระยะทาง 74 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองทางฝ่ัง
ตะวนัตกของไอซ์แลนด ์น าท่านแวะชมน ้ าพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) บ่อน ้ าพุร้อนใหญ่
ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ อุณหภูมิน ้ าสูงสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีน ้ าไหลเร็วท่ีสุดในยุโรป เร็วถึง 
180 ลิตร/วนิาที  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย น าท่านชม น ้ าตกเฮินฟอซซ่า (Hruanfossar Waterfall) ซ่ึงในภาษาไอซ์แลนดิก Hruan แปลวา่ ลาวา เน่ืองจากเป็น
น ้าตกท่ีไหลลงมาจากล าธารความยาวกวา่ 900 เมตรซ่ึงพาดอยูบ่นทุ่งลาวาท่ีประทุข้ึนมาจากภูเขาไฟใตพ้ิภพซ่ึงอยู่
ใตธ้ารน ้ าแข็งแลงโจกุลกลาเซียร์ (Lungjokull Glacier) และในฤดูท่ีหนาวจดั น ้ าตกแห่งน้ีจะแข็งเป็นน ้ าแข็ง มี
ความสวยงามเป็นอย่างมาก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น
ประวติัศาสตร์และธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูด นกัท่องเท่ียวจ านวนมากจากทั้งในไอซ์แลนด์และต่างประเทศ โดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนจะมีโอกาสไดเ้พลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบสงบ ลดัเลาะไปตาม
ชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆในเขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล 
(Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัไต่
เขา ใกล้ๆภูเขายงัมีน ้ าตกขนาดเล็กๆท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Foss Hotel Stykkisholmur หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีส่าม บลอนดูออส – อาร์คูเรย์ร่ี  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบลอนดูออส (ระยะทาง 210 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองทางฝ่ังตะวนัตก

ของไอซ์แลนด์ ท่ียงัความน่ารักและเงียบสงบ พร้อมธรรมชาติอนัแสนพิสุทธ์ิ น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นเล็กๆและ
เก็บภาพความสวยงามของเมืองติดมหาสมุทรอีกแห่งของไอซ์แลนด์ น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไอซ์แลนดิก
แซลมอน (Icelandic Salmon Museum)  พิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กท่ีรวบรวมวิถีการด าเนินชีวิตของชาวประมงในการ
จบัปลาแซลมอนในสมยัก่อน จากนั้นมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆท่ีอากาศบริสุทธ์ิ
อีกแห่งของไอซ์แลนด ์

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรยร่ี์ (Akureyri) (ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองใหญ่
อนัดบัสองของไอซ์แลนด์ และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์อีกดว้ย บา้นเรือนถูกปลูก
สร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซ่ึงมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จดัตั้งเป็น
ระเบียบอยา่งลงตวั ตลอดเส้นทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่ไม่มี
ตน้ไม้สูง มีผืนหญ้าและตน้มอสหลากสีสุดสายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรยร่ี์มีแม่น ้ าโครสซาเนสบอร์เกียร์ 
(Krossanesborgir) เป็นแม่น ้ าสายส าคญัของเมืองไหลผ่าน น าท่านชมบา้นเรือนท่ีจดัแผนผงัเมืองเมืองอย่างเป็น
ระเบียบ สวยงาม น าท่านชม โบสถ์อาคูเรยร่ี์ เป็นสัญญลกัษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบ
โดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940  หน้าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพ
แกะสลักนูนบนระเบียงโดยประติมากรแสดงการบัพติสมา จากนั้ นน าท่านสู่ถนนคนเดิน เกเรอโตรกาตา 
(Gerartogata) อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงบน ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมืองอาคูเรยร่ี์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Iceland Air Hotel Akureyri  หรือเทียบเท่า  
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วนัทีส่ี่ น า้ตกโกดาฟอสส์ – มายด์วทัท์ – บ่อโคลนเดือด – ดิมมูโบร์กร์ี   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าชมน ้ าตกโกดาฟอสส์ (Godafoss Waterfall) (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 

นาที) หรือท่ีรู้จกัในนาม น ้ าตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของ
ประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน ้ าตกมี
ความสูงประมาณ 12 เมตร และมีความกวา้งมากกวา่ 30 เมตร น ้ าตกถูกคน้พบโดยนกับุญชาวคริสต ์1,000 ปีก่อน
คริสตกาล ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla Volcano) น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปมายด์วทัท์ (Myvatn 
Lake) (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นท่ีราว 37 ตารางกิโลเมตร 
นบัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของไอซ์แลนด ์เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอลท์ท่ีเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาล อยูใ่นหมู่บา้นเรยค์ยาห์โล และยงัเป็นแหล่งอุทยานนกน ้ าท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก จน
รัฐบาลประกาศใหเ้ป็นเขตสงวนอนุรักษน์กเลยทีเดียว 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมนามาฟแจล (Namafjall) หรือบ่อโคลนเดือด คือ โคลน (แอ่งตะกอนท่ีอ่ิมตวัไปดว้ยน ้ า) ซ่ึงมีไอน ้ าร้อน
จดัอยูเ่บ้ืองล่าง เม่ือไอน ้านั้นเคล่ือนท่ีจะท าใหโ้คลนท่ีอยูด่า้นบนพุง่กระจายข้ึนมาคลา้ยการระเบิดยอ่ยๆ ในบริเวณ
ภูเขาไฟ ปกติบ่อโคลนเดือดมกัมีก ามะถนัอยูม่าก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่งหน่ึง
ของไอซ์แลนด์ ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือท่ีแปลวา่ ปราสาทด า พื้นท่ีซ่ึงเกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟคร้ังใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุมพื้นท่ีเม่ือโดนอากาศและน ้ าท่ี
เยน็จดั จึงท าให้พื้นท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเช่ือว่า
ดินแดนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพ้ิภพ ซ่ึงเม่ือซาตานถูกขบัไล่จากสวรรคล์งสู่
ดินแดนใตพ้ิภพและผา่นดิมมูโบร์กีร์ ท าใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ีเกิดภยัธรรมชาติข้ึน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Iceland Air Hotel Herad หรือเทยีบเท่า  
 

 
 

วนัที่ห้า วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล – ล่องเรือธารน า้แข็งวทันาโจกุล – วคิค์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) (ระยะทาง 317 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง หน่ึงในผลงานของธรรมชาติท่ีบรรจงสร้างสรรคดิ์นแดนแห่งน้ีให้สวยงามหาท่ีใดเหมือน   อนั
รวมไวซ่ึ้งธรรมชาติอนัแปลกตาหลายส่ิงอยูท่ี่เดียวกนั เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าท่ีมีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารน ้ าใสซ่ึง
ไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอนัอุดมสมบูรณ์ดว้ยตน้เบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุ
บานสะพร่ังในฤดูดอกไมผ้ลิของแต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งท่ีเกิดการเยน็ลงอยา่งชา้ๆท าให้เกิด
แนวแตกเป็นเสาเหล่ียม ถือไดว้า่เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอนัน่าท่ึง จนเขา้สู่เขตอุทยานฯท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ตั้งอยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากบัธารน ้ าแข็งทั้งหมดใน
ทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากท่ีสุดหนาประมาณ 1,000 เมตร น าท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน 
(Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน ้ าแข็ง ซ่ึงรู้จกักันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไอซ์แลนด ์เกิดจากการละลายของธารน ้าแขง็มากข้ึนๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนัมีพื้นท่ีกวา้งถึง  18 ตารางกิโลเมตร โดย
มีความลึกของน ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์การล่องเรือชมธารน ้ าแข็งโจกุลซาลอน ต่ืนตาต่ืนใจกบัไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน ้ าแข็ง
กอ้นโตๆ เรียงรายโผล่พน้พื้นน ้ าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทบัใจยิ่ง นบั
ไดว้า่เป็นภาพธรรมชาติท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลก พร้อมน าท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน ้ าแขง็ในระยะใกล ้ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นวิก (Vik) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) หมู่บา้นเล็กๆทาง
ตอนใตสุ้ดของไอซ์แลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Dyrholaey Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หก วคิค์ – หาดทรายด า – สโกการ์ – น า้ตกเซลล์จาลนัฟอสส์ – โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลร์ี  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านแวะชม หาดทรายสีด า (Black Beach) ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นบัเป็น

หน่ึงในชายหาดท่ีแปลกตาและมีความสวยงามท่ีหน่ึงบนโลก จากนั้นน าท่านออกเดินทางท่องเท่ียวตามเส้นทาง
ด้านใต้ (South Shore) ของไอซ์แลนด์ ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ซ่ึงเป็น
พลงังานท่ีถูกน ามาใช้ทดแทนเช้ือเพลิงท าให้ประเทศแห่งน้ีไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ นอกจากน้ี
พลงังานดงักล่าวยงัถูกน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ย ทศันียภาพสองขา้งแต่งแตม้ไปดว้ยฟาร์มปศุสัตวข์อง
ชาวนาและฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ท่ีมีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลและมีช่ือเสียงท่ีสุด
ในไอซ์แลนด ์ผา่นการระเบิดมาแลว้ถึง 18 คร้ังและคร้ังล่าสุดในปี 2000 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์โกการ์ (Skogar 
Folk Museum) พิพิธภณัฑ์โบราณกลางแจง้ สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1949 สถานท่ีซ่ึงรวบรวมคอลเลคชั่นโบราณ
แสดงความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวนอร์ดิค จากนั้นน าท่านแวะชม น ้ าตกสโกก้าฟอสส์ 
(Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้ าตกท่ีเป็นธรรมชาติ ซ่ึงแผก่ระจายมา
จากหน้าผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน ้ าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทัว่บริเวณ ท าให้หญา้ตระกูลมอสและเฟิร์น
เติบโตปกคลุมหินท่ีเรียงรายริมล าธารเบ้ืองล่างอย่างสวยงาม โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหวเป็น
ทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าประทบัใจกบัผูท่ี้มาเยอืนไอซ์แลนด ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 

บ่าย น าท่านชมน ้ าตกอีกแห่งท่ีสวยงามไม่แพก้ัน น ้ าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) มีความสูง 60 
เมตร อีกหน่ึงน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์ ซ่ึงบริเวณดา้นหลงัม่านน ้ าตกสามารถเดินเขา้ไปสัมผสัไดด้ว้ย น า
ท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า หรือ                
(Golden Circle) สัมผสัทศันียภาพของทุ่งหญา้สลบักบัทุ่งลาวา ฝงูสัตวน์านาชนิดทั้ง แกะ ววั มา้ ท่ีเล้ียงและหากิน 
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 ตามธรรมชาติ น าท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรสร้างข้ึนภายใน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ 

(Thingvellir National Park) ซ่ึงได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้ งอยู่
ระหวา่งรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์
ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill  เป็นจุดก าเนิดทางประวติัศาสตร์และทาง
ธรณีวิทยา  เพราะเป็นจุดท่ี มีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม                   
ร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้มีน ้ าท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง น าท่านเดินทางสู่กูลฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชม
ความงามของ น ้ าตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศ 
และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานท่ีในเส้นทาง “วงแหวนทองค า” สถานท่ีท่ีผูม้าเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด  ช่ือน ้ าตก 
Gullfoss น้ีมาจากค าวา่ Gull ท่ีแปลวา่ทองค าและ Foss ท่ีแปลวา่น ้าตก  เม่ือรวมกนัหมายถึงน ้าตกทองค า เป็นหน่ึง
ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ือง
ล่างในระดบัความสูงกวา่ 30 เมตร น าท่านชม น ้ าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้ าพุร้อนหรือเกยซี์ร์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
ค าวา่ กีเซอร์ ท่ีใชก้นัทัว่โลก   น ้าพุร้อนท่ีน่ีพวยพุง่ข้ึนสูงกวา่ 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลงังานท่ีอยูใ่ตหิ้นเปลือก
โลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลไดน้ าประโยชน์จากแหล่งความ
ร้อนทางธรรมชาติน้ีมาเป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใชท้ัว่ประเทศ  น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss)  

 

   ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Selfoss Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด ขับรถสโนว์โมบิล แลงโจกุล – เทีย่วเมืองเรคยาวคิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตกบัการนัง่รถจ๊ิปสู่ทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่ ให้ท่านไดข้บัรถสโนวโ์มบิล
ตะลุยไปในทุ่งน ้าแขง็แลงโจกุล (Langjökull Glacier) บนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือท่ีอยูสู่งท่ีสุดของโลก  
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ซ่ึงมีความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 พื้นท่ีกว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งกวา้งอย่างเต็มอ่ิมตลอด                     
1 ชัว่โมง (ทวัร์มีบริการชุดกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเทา้บูท๊)  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมเมืองเมืองเรคยาวิก (Reykjavík) และถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัต่างๆ ของเมืองหลวงแห่งไอซ์แลนด์ น า
ท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ฮลัล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ท่ีสูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ 
เป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมือง โบสถ์น้ีมีความส าคญัในฐานะเป็น ศาสนสถานเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์
ของสถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิสท ์เร่ิมสร้างในปี 
ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกวา่ 38 ปี 1786 น าท่านชม เพอร์ลนั (Perlan) หรือ 
The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองโดยสถาปนิกช่ือดงั อิงกิ มูนดูร์ 
เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวงตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงัน ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกล แบ่งเป็นส่วน
ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม,พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนน ้า และร้านขายของท่ีระลึก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Saga Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

วนัทีแ่ปด ล่องเรือชมปลาวาฬ – แช่น า้แร่บลูลากูน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ กิจกรรมอนัเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติโดยนั่ง
เรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไมซ่ึ้งออกแบบให้โตค้ล่ืนลมไดอ้ยา่งน่ิมนวล ปลาวาฬท่ีอาศยัอยูใ่นน่านน ้ าแถบน้ีจะมี 3 สาย
พนัธ์ุดว้ยกนั คือ วาฬมิงค ์หรือ ในส าเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรียกวา่ มิงคี (Minke) , วาฬหลงัค่อม (Humpback) และ
วาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง (บนเรือมีชุดกนัหนาวบริการ) (บริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีบริษัทฯ เรือยกเลิกให้บริการอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวกิ สู่ บลูลากนู (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ
ระดบัโลกและโด่งดงัท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด ์นกัท่องเท่ียวกวา่ 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยอืนสถานท่ีแห่ง
น้ี อิสระใหท้่านแช่น ้าแร่ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผอ่นตามอธัยาศยั (มีบริการ
ผา้ขนหนูใหท้่าน กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้าและหมวกคลุมผมไปดว้ยส าหรับการแช่น ้าแร่ในบลูลากนู ***  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Royal Hotel หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

วนัทีเ่ก้า เฮลซิงก ิ
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.30 น. น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 
10.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเท่ียวบิน AY992 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY141 
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพฯ 
 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 

9-18 ส.ค./ 13-22 ก.ย./ 13-22 ต.ค. 
อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2560 ส.ค. – ต.ค. 2561 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 159,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 30,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 155,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 29,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (AY) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

65,000 – 100,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-HEL-KEF-HEL-BKK หกัค่าใชจ่้าย 28,000 
กรณีท่ีมีวซ่ีาแลว้ จะหกัค่าใชจ่้าย ไม่รวมวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

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

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท ท่านตอ้งไปสแกนลายน้ิวมือ 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

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

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

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศเดนมาร์ก 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ 

หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

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

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 


