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NT272
ทวัรย์ุโรป ไอซแ์ลนด ์โจกลุซาลอน บลลูากนู 10 วัน 7 คนื (AY)
ทัวรย์ุโรป ไอซแ์ลนด ์, 10 วัน 7 คนื ,

Dyrholaey Hotel  , STRACTA HOTEL  , HUSAFELL  , STORM HOTEL

ภูเขาเคริก์จูเฟล - โบสถป์ระจําเมอืง - น้าํตกเฮนิฟอซซ่า - บ่อน้าํพรุอ้นเดลดารต์ุงกูเวอร ์
โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา - เพอรล์นั - อุทยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์- น้าํตกกูลฟอสส ์

น้าํตกสโกกา้ฟอสส ์- น้าํตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์- ทุง่น้าํแข็งไมดรลัโจกูล - ขบัรถสโนวโ์มบลิตะลยุหมิะ
หมูบ่า้นวคิ - ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ลอ่งเรอืชมทะเลสาบน้าํแข็ง - อุทยานแหง่ชาตสิเกฟตาลเฟลล์

หาดทรายสดีํา - บลลูากูน - กจิกรรมลอ่งเรอืชมปลาวาฬ - ชมเมอืงเรคยาวคิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

20.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ทางเขา้ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิฟินนแ์อร์
พบเจา้หนา้ทจีะคอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

23.25 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเฮลซงิก ิโดยเทยีวบนิ AY144
***สําหรับคณะทอีอกเดนิทางตังแต ่13 พ.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 23.05 น. และไปถงึกรุงเฮลซงิกเิวลา 05.20 น.***

วนัท ี2
เฮลซงิก ิ- เรคยาวคิ - ภเูขาเคริก์จเูฟล - เรคฮอลท์

05.55 น.



เดนิทางถงึ กรุงเฮลซงิก ิเพอืรอเปลยีนเครือง

07.45 น.
ออกเดนิทางตอ่สู ่ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเทยีวบนิ AY991
*** สําหรับคณะทอีอกเดนิทางตังแต ่13 พ.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 07.40 น. และไปถงึกรุงเรคยาวคิเวลา 09.30น.***

08.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวคิ (Reykjavik) ประเทศไอซแ์ลนด์
นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ภเูขาเคริก์จเูฟล (Kirkjufell) หรือ ภเูขาโบสถ ์(Church Mouuntain) ตัวภเูขาจะมลัีกษณะเป็นชนั  ๆตา่งสกีัน สงู 463
เมตร ชนัลา่งสดุจะเป็นฟอสซลิ ซงึเชอืกันวา่เกดิตังแตยุ่คน ้าํแข็งเป็นลา้นปีมาแลว้ สว่นชนับนซงึเป็นหนิลาวา
เกดิในชว่งทยีุคน ้าํแข็งเรมิอุ่นขนึและมอีายุหนินอ้ยกวา่ชนัลา่ง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นขมความสวยงามของ ภเูขาเคริก์จเูฟล (Kirkjufell)
โดยภเูขาแหง่นีเป็นหนงึในสญัลักษณ์ของไอซแ์ลนดท์นัีกทอ่งเทยีวและชา่งภาพมอือาชพีจากทัวโลกตอ้งมาเยือน
ดว้ยภมูทัิศนส์ดุแปลกตาจากหาดทรายและชายทะเล นอกจากนันบรเิวณใกล ้ๆ ก็เป็นทตัีงของน ้าํตกเคริก์จเูฟลอกีดว้ย
อสิระใหท้า่นถ่ายรูปภเูขาและน ้าํตกตามอัธยาศัย

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเรคฮอลท ์(Reykholt) เมอืงทางฝังตะวันตกของไอซแ์ลนด์

นําทา่นชมความน่ารักของเมอืงเล็กๆและแวะถ่ายรูปกับ โบสถป์ระจําเมอืง (Reykholt Church) ซงึสรา้งมาตังแตศ่ตวรรษท ี12
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
HUSAFELL หรือเทยีบเทา่
*** สําหรับยามค่าํคนืเมอืทา่นมองไปทบีนทอ้งฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ทา่นจะมโีอกาสไดพ้บเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ
แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซงึเป็นแสงสเีขยีวทเีกดิจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทจีะปรากฏในตอนกลางคนืยามททีอ้งฟ้าโปร่ง
ในพนืทีๆ มอีากาศหนาวเทา่นัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้
โอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***

วนัท ี3
เรคฮอลท ์- น้าํตกเฮนิฟอซซา่ - บอ่น้าํพรุอ้นเดลดารต์งุกูเวอร ์- เรคยาวคิ - เพอรล์นั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชมความสวยงามของ น้าํตกเฮนิฟอซซา่ (Hraunfossar Waterfalls) ซงึเป็นน ้าํตกสาขาหนงึของน ้าํตกใหญ่ทกีอ่กําเนดิจากแหลง่ลําธาร
และแม่น ้าํสายตา่งๆเป็นระยะทางกวา่ 900 ม. ของทุง่ลาวาทเีกดิจากภเูขาไฟทอียู่ภายใตธ้ารน ้าํแข็งแลงคโ์จคลู (Langjokull)

หลังจากนันนําทา่นชม บอ่น้าํพรุอ้นเดลดารต์งุกูเวอร ์(Deildartunguhver Thermal Spring) ทมีอีุณหภมูนิ ้าํสงูทสีดุถงึ 97
องศาเซลเซยีสเป็นบอ่น ้าํพรุอ้นทใีหญ่ทสีดุในไอซแ์ลนด ์และไหลเร็วทสีดุในยุโรปอกีดว้ย

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่กรุงเรคยาวคิ (Reykjavik)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงหลวงแหง่ของประเทศไอซแ์ลนด ์



นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาครสิตท์สีงูทสีดุในไอซแ์ลนด์
เป็นจดุทสีงูอกีจดุหนงึของเมอืง โบสถนี์มคีวามสําคัญในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมทมีเีอกลักษณ์ของสถาปนกิกดุโยน (Guðjón
Samúelsson) ซงึเป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิพราสชนันสิท ์เรมิสรา้งในปี ค.ศ.1945 จนกระทังแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986
รวมเวลากอ่สรา้งกวา่ 38 ปี 

นําทา่นชม เพอรล์นั (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานททีมีเีอกลักษณ์โดดเดน่ไวสํ้าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงโดยสถาปนกิชอืดัง องิกิ
มูนดรู ์เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลกูโลกครงึวงตังอยู่บนฐานทคีลา้ยถังน ้าํมองเห็นไดใ้นระยะไกล แบง่เป็นสว่นตา่ง  ๆเชน่ รา้นอาหาร,
รา้นไอศกรีม, พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรไ์วกงิ, สวนน ้าํ และรา้นขายของทรีะลกึ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทพีกั
STORM HOTEL หรือเทยีบเทา่
*** สําหรับยามค่าํคนืเมอืทา่นมองไปทบีนทอ้งฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ทา่นจะมโีอกาสไดพ้บเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ
แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซงึเป็นแสงสเีขยีวทเีกดิจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทจีะปรากฏในตอนกลางคนืยามททีอ้งฟ้าโปร่ง
ในพนืทีๆ มอีากาศหนาวเทา่นัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้
โอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***

วนัท ี4
เรคยาวคิ - Golden Circle - อทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์- น้าํตกกูลฟอสส ์- เฮกลา

เชา้
นําทา่นเทยีวชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาตขิองไอซแ์ลนด ์ในเสน้ทาง วงกลมทองคํา หรือ (Golden Circle)
ทัศนียภาพของทุง่หญา้ตัดกับทุง่ลาวา มฝีงูแกะ วัว และมา้ไอซแ์ลนดห์ากนิอยู่ตามธรรมชาติ

นําทา่นชมความงามของธรรมชาตทิสีรรสรา้งขนึภายใน อทุยานแหง่ชาตซิงิเควลลริ ์(Thingvellir national park)
ซงึไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิตังอยู่ระหวา่งรอยแยกของหบุเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn
ซงึเป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุในไอซแ์ลนด ์ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภเูขาไฟเฮนกลิล ์Hengill
เป็นจดุกําเนดิทางประวัตศิาสตรแ์ละทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจดุทมีรีอยเลอืนของโลกเป็นระยะทางหลายหมนืกโิลเมตร
ซงิเควลลริตั์งอยู่ตรงรอยแยกของหบุเขากับทะเลสาบ Singvellavatn
ซงึเป็นทะเลสาบตามธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุในประเทศไอซแ์ลนดใ์กลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภเูขาไฟเฮนกลิล ์(Hengill)
เป็นจดุกําเนดิทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจดุทมีรีอยเลอืนของโลกระยะทางหลายหมนืกโิลเมตร ระหวา่งทางแวะชม
ร่องรอยปลอ่งภเูขาไฟทดัีบแลว้มนี ้าํทว่มขังจนเป็นทะเลสาบกวา้ง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นชม น้าํตกกูลฟอสส ์หรือ ไนแองการา่แหง่ไอซแ์ลนด ์(Gullfoss) ถอืเป็นน ้าํตกทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของประเทศนี
และยังจัดวา่เป็น 1 ใน 3 ทไีอซแ์ลนดจั์ดใหอ้ยู่ในเสน้ทางเสน้ทางวงกลมทองคํา (Golden Circle)
ทผีูม้าเยือนไอซแ์ลนดต์อ้งมาทอ่งเทยีวน ้าํตกทองคํา(Gullfoss) โดยมาจากคําวา่ Gull ทแีปลวา่ทองคํา และ Foss ทแีปลวา่น ้าํตก
ถอืวา่หนงึในความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิทเีกดิจากการละลายของธารน ้าํแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบอืงลา่งทมีคีวามสงูกวา่ 30 เมตร
จากนันชมน ้าํพรุอ้นหรือเกยซ์รี ์(Geysir) ซงึเป็นทมีาของคําวา่ กเีซอร ์ทใีชก้ันทัวโลก น ้าํพรุอ้นทนีีพวยพุง่ขนึสงูกวา่ 180 ฟตุ ในทกุ  ๆ7-10 นาที
ประเทศไอซแ์ลนดเ์หมอืนพระเจา้บรรจงสรา้งขนึมาอย่างประณีต พลังงานทอียู่ใตห้นิเปลอืกโลก ขับเคลอืนออกมาเป็นน ้าํพรุอ้น
ชว่ยใหอ้ากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลไดแ้ปลงความรอ้นใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้าสง่ใชทั้วประเทศ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
STRACTA หรือเทยีบเทา่
*** สําหรับยามค่าํคนืเมอืทา่นมองไปทบีนทอ้งฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ทา่นจะมโีอกาสไดพ้บเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ
แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซงึเป็นแสงสเีขยีวทเีกดิจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทจีะปรากฏในตอนกลางคนืยามททีอ้งฟ้าโปร่ง
ในพนืทีๆ มอีากาศหนาวเทา่นัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้
โอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***



วนัท ี5
เฮกลา - น้าํตกสโกกา้ฟอสส ์- น้าํตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์- ทุง่น้าํแข็งไมดรลัโจกูล - ขบัรถสโนวโ์มบลิตะลยุหมิะ - วคิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ทางใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์ระหวา่งทางชมทัศนียภาพสองขา้งทางทเีต็มไปดว้ยฟารม์ปศสุตัวข์องชาวนาและฉากหลังเป็น
ภเูขาไฟเฮกลา (Hekla) ทมีคีวามสงูถงึ 1,491 เมตรเหนือระดับนา้ทะเลและมชีอืเสยีงทสีดุในไอซแ์ลนด ์ผา่นการระเบดิมาแลว้ถงึ 18
ครังและครังลา่สดุในปี 2000

นําทา่นถ่ายรูปกับ น้าํตกสโกกา้ฟอสส ์(Skogafoss Waterfalls) ทมีคีวามสงู 62 เมตร
เป็นน ้าํตกทมีคีวามสวยงามแหง่หนงึของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยน ้าํตกแหง่นีจะตกลงมาจากหนา้ผาสงู
แรงกระเทกของน ้าํจะแผล่ะอองออกไปทัวอาณาบรเิวณ รอบๆจะเต็มไปดว้ยหญา้ตระกลูมอสและเฟิรน์โอบลอ้มน ้าํตกไวอ้ย่างสวยงาม

จากนันนาทา่นชมน ้าํตกอกีแหง่ทสีวยงามไม่แพก้ันคอื น้าํตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์(Seljalandsfoss Waterfalls) ทมีคีวามสงูใกลเ้คยีงกันอยู่ที
60 เมตร เป็นอกีหนงึน ้าํตกทมีชีอืเสยีงของไอซแ์ลนด ์ซงึน ้าํตกแหง่นีทา่นสามารถเดนิผา่นม่านน ้าํเขา้ไปสมัผัสววิดา้นหลังไดอ้กีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ทุง่น้าํแข็งไมดรลัโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดนิแดนทสีงูทสีดุในโลก มคีวามกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 พนืทกีวา่ 596
ตารางกโิลเมตร

นําทา่น ขบัรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลยุหมิะ ใหท้า่นไดส้นุกตนืเตน้กับลานน ้าํแข็งกวา้งใหญ่
ซงึเป็นประสบการณ์สดุสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยงิ
** หากมเีหตปัุจจัยททํีาใหไ้ม่สามารถขับรถสโนวโ์มบลิได ้เชน่ สภาพอากาศไม่เออือํานวย หรือปัจจัยดา้นความปลอดภัย
ทางบรษัิทจะขอคนืเงนิทา่นละ่ 5,800 บาท ** 

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวคิ (Vik) หมู่บา้นเล็กๆทางตอนใตส้ดุของไอซแ์ลนด์
ทมีรีายชอืในการจัดอันดับชายหาดทสีวยทสีดุในโลกเมอืปี 1991 เป็นหมู่บา้นทมีฝีนตกมากทสีดุในไอซแ์ลนด์
ถงึแมว้า่จะไม่ใชช่ายหาดทดีทีสีดุแตก็่เป็นสถานทน่ีามหัศจรรยท์น่ีาไปชมเป็นอย่างยงิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
DYRHOLAEY หรือเทยีบเทา่
*** สําหรับยามค่าํคนืเมอืทา่นมองไปทบีนทอ้งฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ทา่นจะมโีอกาสไดพ้บเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ
แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซงึเป็นแสงสเีขยีวทเีกดิจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทจีะปรากฏในตอนกลางคนืยามททีอ้งฟ้าโปร่ง
ในพนืทีๆ มอีากาศหนาวเทา่นัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้
โอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***

วนัท ี6
วคิ - ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบน้าํแข็ง - อทุยานแหง่ชาตสิเกฟตาลเฟลล ์- วคิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เพอืลอ่งเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบน้าํแข็ง หรือ ไอซเ์บริก์ (Iceberg)
ทะเลสาบธารน ้าํแข็งทรีูจั้กกันเป็นอย่างดวีา่เป็นทะเลสาบธารน ้าํแข็งทใีหญ่ทสีดุในประเทศไอซแ์ลนด ์เกดิจากการละลายธารน ้าํแข็ง
ปัจจบัุนมพีนืทกีวา้งถงึ 18 ตารางกโิลเมตร โดยมคีวามความลกึของน ้าํในทะเลสาบถงึ 200 เมตร ตนืตาตนืใจกับไอซเ์บริก์ (Iceberg) หรือ
ภเูขาน ้าํแข็งกอ้นโต เรียงรายโผลพ่น้พนืน ้าํของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดกอ่ใหเ้กดิสสีนัสวยงามทมีอียู่ไม่กแีหง่ในโลก
*** หากมเีหตปัุจจัยททํีาใหไ้ม่สามารถลอ่งรือได ้เชน่ สภาพอากาศไม่เออือํานวย หรือปัจจัยดา้นความปลอดภัย ทางบรษัิทจะขอคนืเงนิทา่นละ่
1,800 บาท ***



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตสิเกฟตาลเฟลล ์(Skaftafell National Park) ระหวา่งทางผา่นเมอืง Kirkjubaejarklaustur ชมมวลลาวา
(Lava) ขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งทเีกดิการเย็นลงอย่างชา้  ๆทําใหเ้กดิแนวแตกเป็นเสาเหลยีม เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตอัินน่าทงึ
จนเขา้สูเ่ขตอุทยานฯทใีหญ่ทสีดุเป็นอันดับ 2 ตังอยู่ใตธ้ารน ้าํแข็งทใีหญ่ทสีดุเรียกวา่วาตนาเยอคตูล ์(Vatnajökull) มขีนาด 8,300 ตารางกโิลเมตร
เทา่กับธารน ้าํแข็งในทวปียุโรปรวมกันและขนาดความหนามากทสีดุประมาณ 1,000 เมตร

นําทา่นแวะชม หาดทรายสดํีา (Black Beach) ซงึเกดิจากการสกึกร่อนของหนิลาวาและแนวหนิบะซอลต์
นับเป็นหนงึในชายหาดทแีปลกตาและมคีวามสวยงามทหีนงึบนโลก มหัศจรรยก์ับแทง่หนิทตัีงซอ้นขนึเป็นทวิแถว ลดหลันมากมาย รมิฝังมหาสมุทร
นับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิน่ีามหัศจรรยอ์ย่างยงิ หลังจากนันนําทา่นเดนิทางกลับสูห่มู่บา้นวคิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
DYRHOLAEY หรือเทยีบเทา่
*** สําหรับยามค่าํคนืเมอืทา่นมองไปทบีนทอ้งฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ทา่นจะมโีอกาสไดพ้บเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ
แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซงึเป็นแสงสเีขยีวทเีกดิจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทจีะปรากฏในตอนกลางคนืยามททีอ้งฟ้าโปร่ง
ในพนืทีๆ มอีากาศหนาวเทา่นัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้
โอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***

วนัท ี7
วคิ - กรนิกว์กิ - บลลูากูน - เรคยาวคิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิกว์กิ (Grindavik) 

เพอืนําทา่นสู ่บลลูากูน (Blue Lagoon) แหลง่น ้าํพรุอ้นทมีชีอืเสยีงโดง่ดังของไอซแ์ลนด ์เป็นเขตทมีกีารเคลอืนตัวของหนิหลอมละลายใตด้นิ
มากทสีดุในโลกแหง่หนงึ การเคลอืนตัวนีทําใหน้ ้าํในบอ่รอ้นขนึและมไีอน ้าํระเหยขนึมา เป็นสถานทอีาบน ้าํแร่ขนาดใหญ่และมชีอืเสยีงทสีดุในโลก
เป็นบอ่น ้าํรอ้นทมีแีร่ธาตอุุดมสมบรูณ์หลายชนดิ ซงึชว่ยรักษาผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง เชญิอสิระตามอัธยาศัยใหท้า่นแชตั่วในสระธรรมชาติ
ผอ่นคลายความเมอืยลา้จากการเดนิทาง ทดสอบพอกหนา้ดว้ยโคลนสขีาวของบลลูากนูททํีาใหผ้วิพรรณผอ่งใสเรียบลนืขนึตังแตค่รังแรก
ผลติภัณฑบํ์ารุงผวิหลากชนดิของบลลูากนูเป็นสนิคา้ยอดนยิมของผูไ้ปเยือน (มบีรกิารผา้เช็ดตัวรวมอยู่ในคา่ทัวร ์และมชีดุวา่ยน ้าํใหเ้ชา่)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับ กรุงเรคยาวคิ เมอืงหลวงประเทศไอซแ์ลนด์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทพีกั
STORM HOTEL หรือเทยีบเทา่
*** สําหรับยามค่าํคนืเมอืทา่นมองไปทบีนทอ้งฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ทา่นจะมโีอกาสไดพ้บเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ
แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซงึเป็นแสงสเีขยีวทเีกดิจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทจีะปรากฏในตอนกลางคนืยามททีอ้งฟ้าโปร่ง
ในพนืทีๆ มอีากาศหนาวเทา่นัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้
โอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***

วนัท ี8
เรคยาวคิ - ลอ่งเรอืชมปลาวาฬ - เรคยาวคิ

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้สู ่ทา่เรอืเรคยาวคิ เพอืใหท้า่นไดส้นุกไปกับ กจิกรรมลอ่งเรอืชมปลาวาฬ เป็นทนียิมของนักทอ่งเทยีว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ
วาฬมงิค ์(Minke Whale) หรือในสําเนียงภาษาไอซแ์ลนดเ์รียกวา่ มงิค ี(Minke) โดยการลอ่งเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง
*** หากมเีหตปัุจจัยททํีาใหไ้ม่สามารถลอ่งเรือชมปลาวาฬได ้เชน่ สภาพอากาศไม่เออือํานวย หรือปัจจัยดา้นความปลอดภัย
ทางบรษัิทจะขอคนืเงนิทา่นละ่ 2, 500 บาท ***

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
หลังจากนันนําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงเรคยาวคิ โดยเมอืงหลวงแหง่นีนันเป็นเมอืงหลวงทตัีงอยู่ใกลก้ับขัวโลกเหนือมากทสีดุ
โดยตังอยู่ไม่ไกลจากเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิมากนัก โดยบา้ยเรือนของเมอืงหลวงแหง่นีจะเต็มไปดว้ยสสีนัสวยงาม
บางหลังมกีารวาดการต์นูและทําเป็นกราฟฟิตทีดีดูมีเีรืองราว

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ ใหท้า่นเดนิเลน่ซอืสนิคา้ทรีะลกึหรือถ่ายรูปกับบา้นเรือและวถิชีวีติของผูค้นทนีีตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทาอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
STORM HOTEL หรือเทยีบเทา่
*** สําหรับยามค่าํคนืเมอืทา่นมองไปทบีนทอ้งฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ทา่นจะมโีอกาสไดพ้บเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ
แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซงึเป็นแสงสเีขยีวทเีกดิจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทจีะปรากฏในตอนกลางคนืยามททีอ้งฟ้าโปร่ง
ในพนืทีๆ มอีากาศหนาวเทา่นัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้
โอกาสทจีะไดเ้ห็นขนึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***

วนัท ี9
เรคยาวคิ - สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (Breakfast Box)

นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และ
มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

09.25 น.
เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพ โดยเทยีวบนิ AY992
***สําหรับคณะทอีอกเดนิทางตังแต ่13 พ.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 10.20 น. และไปถงึกรุงเฮลซงิกเิวลา 15.50น.***

15.50 น.
เดนิทางถงึ กรุงเฮลซงิก ิและรอเปลยีนเครือง

17.30 น.
เดนิทางตอ่กลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิ AY141
*** สําหรับคณะทอีอกเดนิทางตังแต ่13 พ.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 16.50 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 07.25 น.***

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

07.15 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป ไอซแ์ลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 11:24 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป ไอซแ์ลนด์

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี

• รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท)

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (18 ยโูร)

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

เงอืนไขการชําระคา่ทัวร์

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง
หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ



เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่

• การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด



ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single),หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่ไอซแ์ลนด์

• ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 20-30 วันทําการ ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (อาคารเทรนด ีชัน 8)

• เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด

• ในวันยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืยๆ**

1.หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่
6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบัและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)
***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่าํนักอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทใหท้ราบทันท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ
บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***
2.รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลงัขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบัไมใ่สค่อนแทคเลนส์
รปูไมเ่ลอะหมกึ)
3.หลกัฐานการเงนิ
• 3.1 กรณผีูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง สาํเนาสมดุบัญช  ีหรอื Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน
(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น
Statement เท่านัน)

• 3.2 กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บุคคลทสีามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่านัน)
• 3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)

• 3.2.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบัญช  ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบุคคลทอีอกคา่ใชจ้่าย

• 3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้อีอกให ้และผูท้ถีกูรบัรองคา่ใชจ้่ายให ้เช่น สาํเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น

• **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจํา, บัญชกีระแสรายวันบัญชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบัตร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสนิ**

4.หลกัฐานการทํางาน
• เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

• เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-



สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

5.เอกสารสว่นตวั
• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• สตูบิัตร(กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี)

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

6.กรณเีด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
• หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

• หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

• กรณเีดก็ทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

• *** กรณทีบีดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช  ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชแีจงวา่ทําไมไมม่ ีpassport ***

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณก์บับุตรทสีถานทูตดว้ย ทังสองท่าน
(เฉพาะควิเดยีวเท่านัน)

7.ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่นนั

****เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ****
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