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The Miracle of Iceland  

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

The Northern lights, whale watching , snow mobile and steamy hot springs. 
 
 

 
 ชมความมหศัจรรยเ์หนอืธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า Golden  Circle  

 ชืน่ชมความงามของน า้ตกเซลยาลนัสฟ์อส (Seljalandsfoss Falls)  

 เดนิเลน่ทีห่าดทรายสดี า (Black Beach) ซึง่เกดิจากการสกึกรอ่นของหนิลาวา  

 ลอ่งเรอืทะเลสาบโจกลุซาลอน (Jokulsarlon) ชมความสวยงามของไอซเ์บริก์ 

 ขบัรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลยุหมิะ ใหท้า่นไดส้นกุตืน่เตน้กบัลานน า้แขงงกวา้งให่ ่

 ลอ่งเรอืชมวาฬมงิค ์(Minke Whale)   อนัเปง นทีน่ยิมของนกัทอ่งเทีย่ว 

 แช่น า้แรบ่ลลูากูน (Blue Lagoon) แหลง่น า้พุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัของไอซแ์ลนด ์ 

 ลุน้กบัโอกาสทีอ่าจจะไดพ้บแสงเหนอื ทีส่ามารถพบไดท้ ัว่ประเทศไอซแ์ลนด ์

 

 

 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 139,000.- 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  31 ส.ค. - 9 ก.ย. , 17 - 26ก.ย. , 25 ก.ย.- 4 ต.ค. 61 139,000.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
สต๊อกโฮลม์ – เรคยาวคิ ไอซแ์ลนด ์– โบสถฮ์ัลลก์รมีสคริค์ยา 

- อาคารเพอรล์ัน   
✈ X O ISLAND HOTEL 

3. 
เรคยาวคิ  - Golden  Circle – อทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์- 

น ้าตกกลูฟอสส ์– เฮกลา 
O O O 

FOSS HOTEL 

HEKLA   

4. 
เฮกลา - เซลยาแลนดฟ์อสส ์– สโกกา้ฟอสส ์– วกิ - หาด

ทรายสดี า 
O O O DYRHOLAEY 

5. 
ลอ่งเรอืทะเลสาบธารน ้าแข็งโจกลุซาลอน – อทุยาน

แหง่ชาตสิเกฟตาลเฟลล ์– วคิ 
O O O DYRHOLAEY 

6. 
วคิ – ทุง่น ้าแข็ง ไมดรัลโจกลู – ขับรถสโนโมบลิ - คาบสมทุร

เรคยาเนส – เรคยาวคิ 
O O O ISLAND HOTEL 

7. เรคยาวคิ – ลอ่งเรอืชมวาฬ – บลลูากนู O O O ISLAND HOTEL 

8. 
เรดยาวคิ- โคเปนฮาเกน – จัตรุัสซติีฮ้อลล ์- ชอ้ปป้ิงสนิคา้

ยา่นถนนสตรอยก ์
O O O 

COMFORT 

VESTERBRO 

9. สนามบนิ O ✈ ✈  

10. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

ไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: สตอ๊กโฮลม์ – เรคยาวคิ ไอซแ์ลนด ์– โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา - อาคารเพอรล์นั   

01.10 น.

  

 ออกเดนิทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 960  

***คณะเดนิทางตัง้แตว่ันที ่31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.25 น. และถงึเมอืงสต็อก

โฮลม์ เวลา 06.50 น.*** 

07.00 น.

  

ถงึสนามบนิสตอกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศ

สวเีดน รอเปลีย่นเครือ่ง 

เทีย่ง      อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยัภายในสนามบนิ 

13.40 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเคฟลาวกิ กรงุเรคยาวคิ (Reykjavik) ประเทศไอซแ์ลนด ์(Iceland) 
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15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร น าเดนิทางสูก่รุงเรคยาวคิ (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์

ถ่ายรูปกับสถานที่ส าคัญต่างๆของเมืองหลวงแห่งไอซ์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถฮ์ลัล ์

กรมีสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาครสิตท์ีส่งูทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์เป็นจุดทีส่งูอีกจุด

หนึ่งของเมือง โบสถ์นี้มีความส าคัญในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของ

สถาปนกิกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึง่เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิพราสชัน่นสิท ์

เร ิม่สรา้งในปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลากอ่สรา้งกว่า 38 ปี แลว้น าท่านชม

เพอรล์นั (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานทีท่ีม่ีเอกลักษณ์โดดเด่นไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้น

แขกเมอืงโดยสถาปนกิชือ่ดงั องิก ิมูนดรู ์เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลกูโลกครึง่วงตัง้อยู่บนฐาน

ทีค่ลา้ยถังน ้ามองเห็นไดใ้นระยะไกล แบ่งเป็นสว่นต่างๆ เชน่ รา้นอาหาร, รา้นไอศกรีม, พพิธิภัณฑ์

ประวัตศิาสตรไ์วก ิง้, สวนน ้า และรา้นขายของทีร่ะลกึ  

ค า่         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ISLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: เรคยาวคิ  - Golden  Circle – อุทยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์- น า้ตกกูลฟอสส ์– เฮกลา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชมความมหศัจรรยเ์หนอืธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทางวงกลมทองค า หรอื 

(Golden  Circle) ทศันียภาพของทุง่หญา้ตดักบัทุง่ลาวา มฝีูงแกะ วัว และมา้ไอซแ์ลนดห์ากนิอยู่ตาม

ธรรมชาต ิน าท่านชมความงามของธรรมชาตทิีส่รรสรา้งขึน้ภายในอุทยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์

(Thingvellir national park) ซ ึง่ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิ   ตัง้อยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึง่เป็นทะเลสาบตาม

ธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ใกลก้บัคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกลิล ์

Hengill  เป็นจุดก าเนดิทางประวัตศิาสตรแ์ละทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดทีม่ีรอยเลือ่นของโลกเป็น

ระยะทางหลายหมืน่กโิลเมตร ซงิเควลลริต์ัง้อยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Singvellavatn 

ซึง่เป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส 

(Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกลิล ์(Hengill) เป็นจุดก าเนิดทางดา้นประวัตศิาสตร์และทาง

ธรณีวทิยา เพราะเป็นจุดทีม่รีอยเลือ่นของโลกระยะทางหลายหมืน่กโิลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอย

ปลอ่งภเูขาไฟทีด่บัแลว้มนี ้าทว่มขังจนเป็นทะเลสาบกวา้ง 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าท่านชม น า้ตกกูลฟอสส ์หรือ ไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด ์(Gullfoss) ถอืเป็นน ้าตกทีม่ี

ชือ่เสยีงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซแ์ลนดจ์ัดใหอ้ยู่ในเสน้ทางเสน้ทาง

วงกลมทองค า (Golden  Circle) ทีผู่ม้าเยอืนไอซแ์ลนดต์อ้งมาทอ่งเทีย่วน า้ตกทองค า(Gullfoss) 

โดยมาจากค าว่า Gull ทีแ่ปลว่าทองค า และ Foss ที่แปลว่าน ้าตก ถอืว่าหนึง่ในความมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการละลายของธารน ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างทีม่ีความสงูกว่า 30 

เมตร จากนัน้ชมน า้พุรอ้นหรอืเกยซ์รี ์(Geysir) ซ ึง่เป็นทีม่าของค าว่า กเีซอร ์ทีใ่ชก้ันทั่วโลก น ้าพุ

รอ้นทีน่ี่พวยพุ่งข ึน้สงูกว่า 180 ฟุต ในทุกๆ 7-10 นาท ีประเทศไอซแ์ลนดเ์หมือนพระเจา้บรรจงสรา้ง

ขึน้มาอย่างประณีต พลงังานทีอ่ยู่ใตห้นิเปลอืกโลก ขบัเคลือ่นออกมาเป็นน ้าพุรอ้น ชว่ยใหอ้ากาศอบอุ่น

เย็นสบาย และรัฐบาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าสง่ใชท้ัว่ประเทศ   

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  FOSS HOTEL HEKLA  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4:   เฮกลา - เซลยาแลนดฟ์อสส ์– สโกกา้ฟอสส ์– วคิ - หาดทรายสดี า 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นทอ่งเทีย่วตามเสน้ทางดา้นใต ้(South Shore) มชีือ่เสยีงในเรือ่งของการคน้พบพลงังานความ

รอ้นใตพ้ภิพ ซึง่เป็นพลังงานทีถู่กน ามาใชเทดแทนเชือ้เพลงิ ท าใหป้ระเทศแห่งนี้ไดร้ับการยกย่องให ้

เป็นเมอืงทีไ่รม้ลพษิ นอกจากนี้พลงังานดงักลา่วยังถกูน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ยทัศนียภาพ

ทัง้สองขา้งทางเวน้ระยะไปดว้ยฟาร์มปศุสัตว ์ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla volcano) ที่มี

ความสงูถงึ 1,491 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล และมีชือ่เสยีงทีส่ดุในไอซแ์ลนด ์ผ่านการระเบดิมาถงึ 18 

ครัง้ โดยล่าสดุในปี 2000 จากนัน้น าท่านแวะชมน า้ตกเซลยาลนัสฟ์อส (Seljalandsfoss Falls) 

เป็นน ้าตกทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศไอซแ์ลนด ์หรือเรียกไดว้่าจะกลายเป็นสญัลักษณ์ของ

ไอซแ์ลนดเ์ลยทเีดยีว ไม่ใชแ่คเ่พยีงเพราะความงามของน ้าตก แตย่ังสามารถเดนิลดัเลาะไปยังดา้นหลัง

ของม่านน ้าตกได ้โดยละอองน ้าฟุ้ งกระจายไปทั่วบรเิวณ ท าใหม้ีทุ่งหญา้ตระกูลมอสและเฟิร์น ข ึน้

สวยงาม จากนัน้น าท่านแวะชมน า้ตกสโกกา้ฟอสส ์(Skogarfoss Waterfalls) ความสงู 62 เมตร 

แวะชมน ้าตกอกีแห่งหนึง่คอืน า้ตกสโกกา้ฟอสส ์(Skogafoss) ความสงู 60 เมตร ประทับใจกับความ

สวยงามของน ้าตกทีเ่ป็นธรรมชาต ิซึง่แผ่กระจายมาจากหนา้ผาสงู แรงกระแทกของปลายสายน ้าเกดิเป็น

ละอองฟุ้งไปทัว่บรเิวณ ท าใหห้ญา้ตระกลูมอสและเฟิรน์เตบิโตปกคลุมหนิทีเ่รียงรายรมิล าธารเบื้องล่าง

อย่างสวยงามโอบลอ้มไปดว้ยทุง่ลาวา โตรกผา และ หุบเหว 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่หมูบ่า้นวคิ (Vik) หมู่บา้นเล็กๆทางตอนใตส้ดุของไอซแ์ลนด ์น าท่านแวะชม หาด

ทรายสดี า (Black Beach) ซึง่เกดิจากการสกึกร่อนของหนิลาวาและแนวหนิบะซอลต ์นับเป็นหนึง่ใน

ชายหาดทีแ่ปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก มหัศจรรย์กับแท่งหนิที่ตัง้ซอ้นขึน้เป็นทวิแถว 

ลดหลัน่มากมาย รมิฝ่ังมหาสมุทร นับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีน่่ามหัศจรรยอ์ย่างยิง่ 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DYRHOLAEY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ลอ่งเรอืทะเลสาบธารน า้แขงงโจกลุซาลอน – อุทยานแหง่ชาตสิเกฟตาลเฟลล ์– วคิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เพือ่ล่องเรอืชมความสวยงามของ

ทะเลสาบน า้แขงง หรอื ไอซเ์บริก์ (Iceberg)  ทะเลสาบธารน ้าแข็งที่รูจ้ักกันเป็นอย่างดีว่าเป็น

ทะเลสาบธารน ้าแข็งที่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไอซแ์ลนด ์เกดิจากการละลายธารน ้าแข็ง ปัจจุบันมีพื้นที่

กวา้งถงึ 18 ตารางกโิลเมตร โดยมคีวามความลกึของน ้าในทะเลสาบถงึ 200 เมตร ตืน่ตาตืน่ใจกับไอซ์

เบริก์ (Iceberg) หรอื ภเูขาน ้าแข็งกอ้นโต เรยีงรายโผลพ่น้พืน้น ้าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด

ก่อใหเ้กดิสสีันสวยงามที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลก หมายเหตุ:โปรแกรมล่องเรือชมภูเขาน ้าแข็ง หากไม่

สามารถท ากจิกรรมจากเหตปัุจจัยของสภาพอากาศ หรอื ความปลอดภยั ขอคนืเงนิทา่นละ่ 1,800 บาท 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตสิเกฟตาลเฟลล ์(Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่าน

เมอืง Kirkjubaejarklaustur ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งทีเ่กดิการเย็นลงอย่าง

ชา้ๆ ท าใหเ้กดิแนวแตกเป็นเสาเหลีย่ม เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตอิันน่าทึง่ จนเขา้สูเ่ขตอุทยานฯที่

ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ตัง้อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งที่ใหญ่ทีสุ่ดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล ์(Vatnajökull) มี

ขนาด 8,300 ตารางกโิลเมตร เท่ากับธารน ้าแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากทีสุ่ด

ประมาณ 1,000 เมตร 
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ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DYRHOLAEY หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที ่6: วคิ – ทุง่น า้แขงง ไมดรลัโจกูล – ขบัรถสโนโมบลิ - คาบสมทุรเรคยาเนส – เรคยาวคิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูทุ่ง่น า้แขงงไมดรลัโจกลู (Myrdalsjokull Glacier) บนดนิแดนทีส่งูทีส่ดุในโลก มี

ความกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 พื้นที่กว่า 596 ตารางกโิลเมตร น าท่านขบัรถสโนโมบลิ (Snow 

mobile) ตะลยุหมิะ ใหท้า่นไดส้นุกตืน่เตน้กับลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณ์สดุสนุกและ

เรา้ใจเป็นอย่างยิง่ หมายเหต:ุ โปรแกรมขบัรถสโนโมบลิ หากไม่สามารถท ากจิกรรมจากเหตุปัจจัยของ

สภาพอากาศ หรอื ความปลอดภยั ทางบรษัิท ขอคนืเงนิทา่นล่ะ 5,800 บาท 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับกรุงเรคยาวคิ เมืองหลวงประเทศไอซแ์ลนด ์ระหว่างทางแวะชมคาบสมุทรเรค

ยาเนส (Reykjanes) สถานที ่ทีม่ีทัศนียภาพสวยงาม มีพื้นผวิขรุขระ และมีรูปทรงราวกับดวงจันทร ์

ซึง่ถกูแตง่แตม้เต็มไปดว้ยร่องรอยจากภูเขาไฟ และพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพอันน่าพศิวง คาบสมุทร

เรคยาเนส ตัง้อยู่บนรอยแตกสนัตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนตกิ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  ISLAND หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่7: เรคยาวคิ – ลอ่งเรอืชมวาฬ – บลูลากนู  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สูท่่าเรือเรคยาวกิ เพื่อใหท้่านไดส้นุกไปกับกจิกรรมลอ่งเรอืชมปลาวาฬ เป็นทีน่ยิมของ

นักท่องเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาต ิวาฬมงิค  ์ (Minke Whale) หรือ ในส าเนียงภาษา

ไอซแ์ลนดเ์รยีกว่า มงิค ี(Minke) การลอ่งเรอืชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง (ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิ 

60 ยูโร ในกรณีทีบ่รษัิทเรอืยกเลกิใหบ้รกิาร อันเนื่องมาจากสภาพภมูอิากาศไม่เอื้ออ านวย) หมายเหตุ:

โปรแกรมล่องเรือชมวาฬ หากไม่สามารถท ากจิกรรมจากเหตุปัจจัยของสภาพอากาศ หรือ ความ

ปลอดภยั ทางบรษัิท ขอคนืเงนิทา่นละ่ 2,500 บาท 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าเดนิทางสูเ่มอืงกรนิกว์กิ (Grindavik) เพื่อน าท่านสูบ่ลูลากูน (Blue Lagoon) แหล่ง

น ้าพุรอ้นทีม่ีชือ่เสยีงโด่งดังของไอซแ์ลนด ์เป็นเขตทีม่ีการเคลือ่นตัวของหนิหลอมละลายใตด้นิ มาก

ทีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ การเคลือ่นตัวนี้ท าใหน้ ้าในบ่อรอ้นขึน้และมีไอน ้าระเหยขึน้มา เป็นสถานทีอ่าบ

น ้าแร่ขนาดใหญ่และมีชือ่เสยีงที่สดุในโลก เป็นบ่อน ้ารอ้นทีม่ีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์หลายชนดิ ซึง่ช่วย

รักษาผวิพรรณใหเ้ปล่งปลั่ง เชญิอสิระตามอัธยาศัยใหท้่านแช่ตัวในสระธรรมชาต ิผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้จากการเดนิทาง ทดสอบพอกหนา้ดว้ยโคลนสขีาวของบลูลากูนทีท่ าใหผ้วิพรรณผ่องใสเรียบ

ลืน่ข ึน้ตัง้แต่ครัง้แรก ผลติภัณฑบ์ ารุงผวิหลากชนดิของบลูลากูนเป็นสนิคา้ยอดนยิมของผูไ้ปเยือน (มี

บรกิารผา้เชด็ตวัรวมอยู่ในคา่ทวัร ์และ มชีดุว่ายน ้าใหเ้ชา่) 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ISLAND หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่8: เรดยาวคิ - โคเปนฮาเกน – จตัรุสัซติ ีฮ้อลล ์- ชอ้ปป้ิงสนิคา้ยา่นถนนสตรอยก ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางเดนิทางสูส่นามบนิเคฟลาวกิ กรุงเรคยาวคิ 
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08.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) 

13.35 น. เดนิทางถงึกรงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

บา่ย       รับประทานทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 จากนัน้ใหอ้สิระทา่นชมบรเิวณจตัรุสัซติ ีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถา่ยรูปสวยงามประจ าเมืองและท่านจะ

สามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมอืง และชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่านถนนสตรอยก ์(Strøget) 

ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีส่ดุในโลก เร ิม่จากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่ีสนิคา้แบรนด์

เนมชือ่ดัง อาท ิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, 

Burberry ฯลฯ 

ค า่        อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศยั 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก COMFORT VESTERBRO หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่9:  โคเปนฮาเกน - สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.30 น. น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มเีวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG951 

วนัที ่10: กรงุเทพฯ 

06.00 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นให่จ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั 

 เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเปง นส าค ั่  

 

โปรแกรม : The Miracle of Iceland  10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง :   31 ส.ค. - 9 ก.ย. , 17 – 26 ก.ย. , 25 ก.ย.-4 ต.ค. 61 

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 139,000.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 139,000.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 22,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 139,000.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
139,000.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  40,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศไอซแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เปง นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้งตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
120,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุ่ าตใหเ้ดงกอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่ เปง นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุ่าตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเกงบคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเปง น 

ทางบรษิทัขอเกงบเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
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3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกงบคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจงบป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ปง น 1 เตยีงให่ก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ไอซแ์ลนด ์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 20-30 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 8) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเปง นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ ส ั่ ชาตไิทย 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) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบ ั่ ช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบ ั่ ชตีดิลบ บ ั่ ชฝีากประจ า, บ ั่ ชกีระแสรายวนั 

บ ั่ ชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เปง นพนกังาน    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) 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเดงกอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดงกเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดงกเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเดงกไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดงกทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเดงกอายุต 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 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเปง นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

    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    …………………………………………………..….  



GO3 KEF-TG001    หนา้ 13 จาก 13 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เปง นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเปง นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 

 


