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169,000. - 
มัดจ ำท่ำนละ 40,000. - 

16 – 25 เม.ย. 61 24 พ.ค. – 02 ม.ิย. 61 21 – 30 มิ.ย. 61 

11 – 20 ส.ค. 61 22 ก.ย. – 01 ต.ค. 61 26 ต.ต. – 04 พ.ย. 61 

ICELAND 10 DAYS 
ไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 10 วัน 

บินโดยสายการบินไทย ตรงสู่ แฟรงค์เฟิร์ต - บินภายในสู่ เรคยาวิค – ชมธรรมชาติในดินแดนมหัศจรรย์ 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานไอซ์แลนด์ – ทานอาหารพื้นเมือง 

ขับรถสโนว์โมบิล – อาบน้้าแร่ที่บลูลากูน ชมความน่ารักของนกพัฟฟิน – ล่องเรือชมปลาวาฬ 
 

KIRKJUFELL 

 

วันท่ี (1) :   กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิรต์  
วันท่ี (2) :   แฟรงค์เฟิร์ต – บินภำยในสู่ เรคยำวิค – เรคฮอลท ์
วันท่ี (3) :   เรคฮอลท์ – ภเูขำครี์กจูเฟล – เรคยำวิก 
วันท่ี (4) :   เรคยำวิก – น  ำตกเซลยำลนัส์ฟอสส์ – น  ำตกสโกก้ำฟอสส์ – หมู่บ้ำนวิก – หำดทรำยสีด ำ 
วันท่ี (5) :   หมู่บ้ำนวิก – อุทยำนแห่งชำติสกำฟตำเฟล – โจกลุซำลอน – ถ  ำน  ำแข็ง – หมู่บ้ำนวิก 
วันท่ี (6) :   หมู่บ้ำนวิก – MYRDALSJOKUL GLACIER – ขับรถสโนว์โมบิล – กลูฟอสส ์
วันท่ี (7) :   กูลฟอสส์ – อุทยำนแห่งชำติซิงเควลลริ์ – ล่องชมปลำวำฬ – เรคยำวิก 
วันท่ี (8) : กรินดำวกิ – บลูลำกูน – เรคยำวิค   
วันท่ี (9) : เรคยำวิค – แฟรงคเ์ฟิรต์ – กรุงเทพ ฯ                             
วันท่ี (10) :  กรุงเทพฯ        
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วันท่ี (1)  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 
 

20.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว C - D 
23.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ TG 920 
   

วันท่ี (2)  แฟรงค์เฟิร์ต – บินภำยในสู่ เรคยำวิค – เรคฮอลท์ 
 

06.00 น.  เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิร์ต มีเวลาช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีตอนเปลี่ยนเครื่อง  
12.35 น.  ออกเดินทางสู่ เรคยำวิค โดยสายการบินภายในเที่ยวบินที่ WW 761 
14.15 น. เดินทางถึง สนำมบินเรคยำวิค (Reykjavik Airport) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ น้าท่านผ่าน

พิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
 เดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝั่งตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์ ชมความน่ารักของ

เมืองเล็กๆ และแวะถ่ายรูป โบสถ์ประจ ำเมือง (Reykholt Church) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12   
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Fosshotel Reykholt Hotel หรือเทียบเท่ำ  
 

วันท่ี (3)  เรคฮอลท์ – ภูเขำคีร์กจูเฟล – เรคยำวิก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านชม ภูเขำคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่ง
ในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่้า มีน้้าตก
และธารน้้ารายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 
เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็น
ภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองเรคยำวิก (Reykjavik) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อ่าวแห่งควัน” เนื่องจากมีควันไอน้้า
พวยพุ่งขึ้น มาจากบ่อน้้าร้อนตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากความร้อนของภูเขาไฟใต้ท้องทะเล นอกจากนี้
เมืองเรคยาวิกยั้งมีต้านานไวกิ้งโบราณ ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน กรุง
เรคยาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด 
โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มา
ตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 และเมื่อเรคยาวิก กลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
ธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1786 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Reykjavik Lights หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ี (4)  เรคยำวิก – น  ำตกเซลยำลันส์ฟอสส์ – น  ำตกสโกก้ำฟอสส์ – หมู่บ้ำนวิก – หำดทรำยสีด ำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านออกเดินทางท่องเที่ยวตาม เส้นทำงด้ำนใต้ (South Shore) ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งมี
ชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นพลังงานที่ถูกน้ามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิงท้า
ให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกน้ามาใช้ใน
ด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างแต่งแต้มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ของชาวนาและฉากหลังเป็น
ภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้้าทะเลและมีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์ 
ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 18 ครั้ง และครั้งล่าสุดในปี 2000  
ชม น  ำตกเซลยำลันส์ฟอสส์ (Seljalnsfoss Waterlfalls) มีความสูง 60 เมตร อีกหนึ่งน้้าตกที่มี
ชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งบริเวณด้านหลังม่านน้้าตกสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ด้วย  
จากนั้นเดินทางสู่  สโกก้ำ ชม น  ำตกสโกก้ำฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร 
ประทับใจกับความสวยงามของน้้าตกที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งแผ่กระจายมาจากหน้าผาสูง แรงกระแทกของ
ปลายสายน้้าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณ ท้าให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินที่เรียง
รายริมล้าธารเบื้องล่างอย่างสวยงาม โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา ,โตรกผาและหุบเหวเป็นทัศนียภาพที่
สวยงามและน่าประทับใจกับผู้ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ จากนั้นน้าท่านชมน้้าตกอีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้กัน  
เข้าชม พิพิธภัณฑ์สโกกำร์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณกลางแจ้ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1949 สถานที่ซึ่งรวบรวมคอลเลคชั่นโบราณแสดงความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาว
นอร์ดิค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้ำนวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่

สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่
สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง  
น้าท่านแวะชม หำดทรำยสีด ำ (Black Beach) ความสวยงามที่แปลกตาของหาดทรายสีด้า อันมี
เทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิด
จากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพ้ืนผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย  และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟ่ิน 
(Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก ชม นกพัฟฟิน เป็นนกทะเลที่มีอยู่สามสปีชีย์ในโลก สายพันธ์ที่มีถิ่น
ฐานในไอซ์แลนด์คือ สายพันธ์นอร์ทแอทแลนติก มีอยู่ถึงเกือบสิบล้านตัว (อีกสองสายพันธ์อยู่ทางนอร์ท
แปซิฟิก) นกพัฟฟินมีลักษณะเฉพาะคือ ปากสีเข้ม โดยเฉพาะฤดูผสมพันธ์จะเข้มเป็นพิเศษ สามารถบิน
เร็ว รวมถึงด้าน้้าจับปลาได้ด้วย สถานที่ท้ารังมักจะเป็นที่ชายฝั่งทะเลบนหน้าผาสูง ซึ่งจากภูมิประเทศ
ของไอซ์แลนด์ทางชายยฝั่งทิศใต้นั้นมีความเหมาะสมมาก 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Fosshotel Nupar Hotel หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ี (5)  หมู่บ้ำนวิก – อุทยำนแห่งชำติสกำฟตำเฟล – โจกุลซำลอน – ถ  ำน  ำแข็ง – หมู่บ้ำนวิก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติสกำฟตำเฟล (Skaftafell National Park) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่
บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไว้ซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่งอยู่
ที่เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารน้้าใสซึ่งไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่า
แคระอันอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานสะพรั่งในฤดูดอกไม้ผลิ
ของแต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆท้าให้เกิดแนวแตกเป็นเสา
เหลี่ยม ถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่
ใต้ธารน้้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า Vatnajokull มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้้าแข็งทั้งหมดในทวีป
ยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุดหนาประมาณ 1,000 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ โจกุลซำลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารน้้าแข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบ

ธารน้้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้้าแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี 
ปัจจุบันมีพ้ืนที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจ
กับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน้้าแข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพ้ืนน้้าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด
ก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทับใจยิ่ง นับได้ว่าเป็นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Fosshotel Nupar Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (6)  หมู่บ้ำนวิก – Myrdalsjokull Glacier – ขับรถสโนว์โมบิล – กูลฟอสส์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ Myrdalsjokull Glacier ธารน้้าแข็งซึ่งมีความหนาของน้้าแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยที่บาง
จุดมีความหนาของน้้าแข็งถึง 1 กิโลเมตร ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูง  กว่าระดับน้้าทะเลถึง 
1,493 เมตร ให้ท่านได้มีโอกาส ขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารน้้าแข็งขนาดใหญ่บน
กลาเซียร์ MYRDALSJOKUL ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 
595 ตารางกิโลเมตร (ผู้ขับขี่ 2 ท่ำน ต่อรถสโนว์โมบิล 1 คัน) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ กูลฟอสส์ (Gullfoss)  เพ่ือชมความงามของ น  ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่ง

ไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้้าตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วง
แหวนทองค้า” สถานที่ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด  ชื่อน้้าตก Gullfoss นี้มาจากค้าว่า Gull ที่
แปลว่าทองค้าและ Foss ที่แปลว่าน้้าตกเมื่อรวมกันหมายถึงน้้าตกทองค้า เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างใน
ระดับความสูงกว่า 30 เมตร  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Fosshotel Hekla Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (7)  กูลฟอสส์ – อุทยำนแห่งชำติซิงเควลลิร์ – ล่องชมปลำวำฬ – เรคยำวิก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทาง วงกลมทองค ำ หรือ  
(Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดที่เลี้ยงตามธรรมชาติ 
ชมความงามของ อุทยำนแห่งชำติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรอง จาก
องค์การยู เนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ  ตั้ งอยู่ ระหว่ า งรอยแยกของหุบ เ ขากับ
ทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรค
ยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดก้าเนิดทางประวัติศาสตร์และทาง
ธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม
ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้้าท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ท่าเรือ ล่องชมปลำวำฬ Whale Watching ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการ

ชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่
ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca) , Minke Whale Humpback   Whale  นอกจากนั้น ท่านจะมี
โอกาสได้พบกับความน่ารักของ ปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะมาว่ายน้้าหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรือ  ถือเป็น
ความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติ ซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น เดินทางกลับสู่ เรคยำวิก 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Reykjavik Lights หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (8)  กรินดำวิก – บลูลำกูน – เรคยำวิค  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ กรินดำวิก (Grindavik) ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินเรคยาวิค ประมาณ 30 นาท ี
ชม บลูลำกูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสำบสีฟ้ำ สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพระดับโลกและโด่งดัง
ที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ อิสระให้
ท่านแช่น้้าแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna โดยมีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน และอนุญาต
ให้ลงได้เฉพาะชุดว่ายน้้าเท่านั้น แนะน้าไม่ควรพลาด เพราะนี่คือแหล่งอาบน้้าแร่ร้อนที่ดีและดังที่สุดใน
โลก  เป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางได้เป็นอย่างดี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่ เรคยำวิค (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ที่มีความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวง

อ่ืนๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัย แวะ
เก็บภาพอาคาร Hofdi ที่ใช้ประชุมผู้น้าระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ใน
สมัยสงครามเย็น 
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ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Aurora Keflavik  Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (9)  เรคยำวิค – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
06.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ WW 760 
11.50 น.  เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิร์ต   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น้าท่านชม จัตุรัสโรมำ เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมืองเก่านครแฟรงเฟิร์ต ความส้าคัญของสถาน

แห่งนี้คือ มีห้องจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้้าพุแห่งความ
ยุติธรรม ด้านหน้าจัตุรัสรือเมอร์เป็นบ้านโครงไมส้มัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว ปัจจุบัน จตุรัสรือเมอร์ 
ยังคงความงามสง่ารายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 แม้ว่าจะมีร่องรอยแห่งการถูก
ท้าลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นเสมือนลานประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของ
นครแฟรงเฟิร์ตจนได้เวลาสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

20.40 น.  ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923 
 

วันท่ี (10)  กรุงเทพฯ   
 

12.30 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************************ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 10 วัน 7 คืน (TG + WW) 
 

 

อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย แอร์เวย์ และสายการบินภายใน
ว้าว แอร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น(เดนมาร์ก)และเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 

ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 

ค่าทิปพนักงานขับรถ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 

หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

เจ้าหน้าที่บริการและอ้านวยความสะดวกท่ีสนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 

อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
น้้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ
เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือ
ขึ้นเครื่อง (Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท (รวม 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข 
การส้ารองที่ 

งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท    
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึ นไป รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   169,000 บาท 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   167,000 บาท 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   165,000 บาท 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   23,000 บาท 

mailto:sp@beelinetour.com
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การช้าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขท่ี 033-1-98948-7 

• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขท่ี 036-1-44386-2 

• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 

2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด” 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผู้ช้าระเงินมัดจ้า
ภายใน 15 วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว  

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (เดนมำร์ก) 
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 15 วันท ำกำร) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย  และมีหน้าว่าง

อย่างน้อย 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด

ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน) ขนาด 3.5*4.5 ซม. จ้านวน 2 รูป 

3. ส้าเนาทะเบียนสมรส / ส้าเนาทะเบียนหย่า / ส้าเนาใบมรณะบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล / เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  

4. ส้าเนาบัตรประชาชน 
5. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (ส้าหรับเด็กต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

8. หลักฐานการท้างาน (จดหมายรับรองการท้างาน ต้องท้าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) 

▪ กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ 
▪ กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
▪ กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  

▪ กรณีท่ีเป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
▪ กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
▪ กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
▪ กรณีเป็นแม่ค้า, ท้าธุรกิจส่วนตัว, ท้าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
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9. หลักฐานการเงิน 
จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่
ต้องระบุสถานฑูต) ซ่ึงต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น พร้อมทั้ง ส้าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน 
 
9.1 กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่าน ต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายส้าเนาย้อนหลัง 6 
เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 20 วัน  
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่้ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงิน
สม่้าเสมอ ห้ามท้าการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 
 
การปรับสมุดบัญชีธนาคาร  
หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 21 มีนาคม 2556 ส้าเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน
ไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการ
ล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ท้าการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพ่ือใช้ในการแนบเป็นเอกสาร
ยื่นวีซ่าต่อไปได้  
9.2 กรณีเงินฝากประจ้า (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้

ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจ้า (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอ
หนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 21 มีนาคม 
2556 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่   1 มีนาคม 2556 หรือ 
หลังจากนั้นเท่านั้น และ ให้แนบส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ้ามาด้วย 

10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพ่ือนและสามีภรรยาที่

มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
(พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / 
สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรุณาแนบส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก้าหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
11. กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกโดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ 9)    

12. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า 

------------------------------------------------------------------ 


