
  Update 25 – 10 – 18  

                  Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                             1 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159,000.  
(มัดจ ำ 40,000.-) 

19 – 27 ม.ค. 62 16 – 24 ก.พ. 62 16 – 24 มี.ค. 62 

ไอซ์แลนด์ 9 วัน 
ท่องดินแดนมหัศจรรย์  

 KIRKJUFEL

 

วันที ่ (1) :   กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต  
วันที ่ (2) :   แฟรงค์เฟิร์ต – เรคยำวิค – อำบน  ำแร่ที่บลูลำกูน 
วันที ่ (3) :   เรคยำวิค – น  ำตกเฮรินฟอสซ่ำ – น  ำพุร้อนเดลดำร์ตุงกูเวอร์ – ภูเขำคีร์กจูเฟล - สตุคกิชโชโมร์ 
วันที ่ (4) :   สตุคกิชโชโมร์ – อุทยำนแห่งชำตซิิงเควลลิร์ (วงกลมทองค ำ) – เซลฟอสส ์
วันที ่ (5) :   เซลฟอสส์ – น  ำตกเซลยำลันส์ฟอสส์ – พิพิธภัณฑ์สโกกำร์ – ดำยร์โฮเลย ์
วันที ่ (6) :   ดำยร์โฮเลย์ - โจกุลซำลอน – ถ  ำน  ำแข็ง – เรนิสฟำยำรำ่ (หำดทรำยด ำ) - ดำยร์โฮเลย ์
วันที ่ (7) :   ดำยร์โฮเลย์ – เรคยำวิค – ล่องเรือชมปลำวำฬ – ช้อปปิ้ง – เรคยำวิค 
วันที ่ (8) : เรคยำวิค – แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – สถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ 
วันที ่ (9) : กรุงเทพฯ 
     

บินโดยสำยกำรบินไทย ตรงสู่ แฟรงค์เฟิร์ต - บินภำยในสู่ เรคยำวิค – ชมธรรมชำติในดินแดนมหัศจรรย์ 
อำบน  ำแร่ที่บลูลำกูน - ชมยอดเขำเคิร์กจูเฟล – ขับรถสโนว์โมบิล – ชมถ  ำน  ำแข็ง – ล่องเรือชมปลำวำฬ 
ทำนอำหำรพื นเมืองและอำหำรจีน – รวมค่ำทิปคนขับรถและน  ำด่ืมระหว่ำงเดินทำง ตลอดกำรเดินทำง 
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วันที่ (1)  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 
 

20.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D 
23.40 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี TG 920 
   

วันที่ (2)  แฟรงค์เฟิร์ต – เรคยำวิค – บลู ลำกูน  
 

05.55 น.  เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิร์ต มีเวลาช้อปป้ิงร้านค้าปลอดภาษีตอนเปล่ียนเครื่อง  
11.20 น.  ออกเดินทางสู่ เรคยำวิค โดยสายการบินภายในเท่ียวบินท่ี WW 761 
14.20 น. เดินทางถึง สนำมบินเคฟลำวิก เมืองเรคยำวิก (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ น าท่าน

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
บ่าย เดินทางสู่ บลู ลำกูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสำบสีฟ้ำ (ระยะทาง 21 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 

นาที) สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเท่ียวกว่า 
95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานท่ีแห่งนี้ อิสระให้ท่านแช่น้ าแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ 
Stream & Sauna โดยมีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน และอนุญาตให้ลงได้เฉพาะชุดว่ายน้ าเท่านั้น แนะน า
ไม่ควรพลาด เพราะนี่คือแหล่งอาบน้ าแร่ร้อนท่ีดีและดังท่ีสุดในโลก  เป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า
จากการเดินทางได้เป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางกลับสู่ เรคยำวิค (Reykjavik) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Grand Reykjavik Hotel หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที่ (3)  เรคยำวิค – เรคฮอลท์ – น  ำตกเฮรินฟอสซ่ำ – บ่อน  ำพุร้อนเดลดำร์ตุงกูเวอร์ – ภูเขำคีร์กจูเฟล 
– สตุคกิชโชโมร์  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เย่ียมชม เมืองเรคยำวิก (Reykjavik) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อ่าวแห่งควัน” เนื่องจากมีควันไอน้ าพวย

พุ่งขึ้น มาจากบ่อน้ าร้อนตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากความร้อนของภูเขาไฟใต้ท้องทะเล นอกจากนี้
เมืองเรคยาวิกยั้งมีต านานไวกิ้งโบราณ ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน กรุง
เรคยาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงท่ีต้ังอยู่ใกล้กับข้ัวโลกเหนือมากท่ีสุด 
โดยต้ังอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มา
ต้ังรกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 และเมื่อเรคยาวิก กลายเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
ธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อต้ังให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1786 

  เข้าชม เพอร์ลัน (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้ส าหรับต้อนรับแขก
บ้านแขกเมืองโดยสถาปนิกช่ือดัง อิงกิ มูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวงต้ังอยู่บน
ฐานท่ีคล้ายถังน้ ามองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร , ร้านไอศกรีม,พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ า และร้านขายของท่ีระลึก 
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  เดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) (ระยะทาง 108 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองทางฝ่ัง
ตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์น าท่านชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจ าเมือง 
(Reykholt Church) ซึ่งสร้างมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 12 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย แวะถ่ายรูป น  ำตกเฮรินฟอสซ่ำ (Hraunfossar) หนึ่งในน้ าตกมหัศจรรย์ท่ีดูเหมือนไหลออกมาจากช้ัน
หินช้ันดินในแนวยาว ลดหล่ันลงมาเป็นธารน้ าใสสีฟ้าคราม กลายเป็นล าธารท่ีใสสะอาด 

 ชม บ่อน  ำพุร้อนเดลดำร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Hot Spring) เขตพื้นท่ีความร้อนใต้พิภพ ท่ี
กลายเป็นบ่อน้ าพุร้อนครุกรุ่นไปท่ัว บริเวณช้ันดินเป็นแนวยาว น้ าร้อนท่ีพวยพุ่งมีความร้อนถึง 97 องศา
เซลเซียส 

 เดินทางสู่ ภูเขำคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) (ระยะทาง 142 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เป็นภูเขาทางฝ่ัง
ตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานท่ีถ่ายภาพทิวทัศน์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ
ไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ า มีน้ าตกและธารน้ ารายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศ
ไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเท่ียวท่ีนี่ในช่วงไหนก็มีความ
งดงามตลอดท้ังปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขาคีร์กจูเฟล ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Fosshotel Stykkisholmur หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (4)  สตุคกิชโชโมร์ – อุทยำนแห่งชำติซิงเควลลิร์ (วงกลมทองค ำ) – เซลฟอสส์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทาง วงกลมทองค ำ 

(Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดท้ัง แกะ วัว ม้า ท่ี
เล้ียงและหากินตามธรรมชาติ  

  เข้าชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรสร้างขึ้นภายใน อุทยำนแห่งชำติซิงเควลลิร์ (Thingvellir 
National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ต้ังอยู่ระหว่าง
รอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็นจุดก าเนิดทาง
ประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดท่ีมีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร 
ระหว่างทางแวะชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดับแล้วมีน้ าท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง  

  (หมายเหตุ: หากต้องการชมความงามของวงแหวนมหัศจรรย์วงใหญ่ต้องใช้เวลาท่องเท่ียวอย่างน้อย 2-3 
ช่ัวโมง ทางทัวร์จึงจัดให้ท่านได้เท่ียวชมแบบเต็มๆ)  

  ชม น  ำพุร้อนธรรมชำติ (Geysir) น้ าพุร้อนหรือเกย์ซีร์ ซึ่งเป็นท่ีมาของค าว่า กีเซอร์ ท่ีใช้กันท่ัวโลก 
น้ าพุร้อนท่ีนี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานท่ีอยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคล่ือน
ออกมาเป็นน้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้น าประโยชน์จากแหล่งความร้อนทาง
ธรรมชาตินี้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ท่ัวประเทศ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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บ่าย แวะถ่ายภาพ น  ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) ชมความงามของน้ าตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่ง
ไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานท่ีในเส้นทาง “วง
แหวนทองค า” สถานท่ีท่ีผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ช่ือน้ าตก Gullfoss นี้มาจากค าว่า Gull ท่ี
แปลว่าทองค า และ Foss ท่ีแปลว่าน้ าตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ าตกทองค า เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติระดับโลกท่ีเกิดจากการละลายของธารน้ าแข็ง และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างใน
ระดับความสูงกว่า 30 เมตร 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Hotel Selfoss หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (5)  เซลฟอสส์ – น  ำตกเซลยำลันส์ฟอสส์ – สโกกำร์ฟอสส์ – มำยร์ดัลโจกุล - ขับสโนว์โมบิล - ดำยร์
โฮเลย์ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ น  ำตกเซลยำลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 
1 ชม.) มีความสูง 60 เมตร อีกหนึ่งน้ าตกท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งบริเวณด้านหลังม่านน้ าตก
สามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับน้ าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ 
เข้าชม พิพิธภัณฑ์สโกกำร์ (Skogar Folk Museum) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) พิพิธภัณฑ์โบราณกลางแจ้ง สร้างขึ้นต้ังแต่ปี ค.ศ.1949 สถานท่ีซึ่งรวบรวมคอลเลคช่ันโบราณ
แสดงความเป็นมา และชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวนอร์ดิค 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ Myrdalsjokul Glacier ธารน้ าแข็งซึ่งมีความหนาของน้ าแข็งมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง โดยท่ีบาง

จุดมีความหนาของน้ าแข็งถึง 1 กิโลเมตร ไต่ขึ้นเขาท่ีมีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 
1,493 เมตร ให้ท่านได้มีโอกาส ขับรถสโนว์โมบิล* (Snowmobile) ในบริเวณธารน้ าแข็งขนาดใหญ่
บนกลาเซียร์ MYRDALSJOKUL ซึ่งเป็นกลาเซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อท่ี
ถึง 595 ตารางกิโลเมตร (ผู้ขับขี่ 2 ท่ำน ต่อรถสโนว์โมบิล 1 คัน) / น าท่านเดินทางสู่ เมือง 
Dyrholeay *หมำยเหตุ กิจกรรมกำรขับรถสโนว์โมบิล ขึ นอยู่กับสภำพอำกำศ    

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Dyrholeay หรือเทยีบเท่ำ 
 

วันที่ (6)  Dyholeay – โจกุลซำลอน - ถ  ำน  ำแข็ง – เรนิสฟำยำร่ำ (หำดทรำยสีด ำ) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ โจกุลซำลอน (Jokulsarlon) (ระยะทาง 204 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม.) ทะเลสาบธาร

น้ าแข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการ
ละลายของธารน้ าแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นท่ีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึก
ของน้ าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน้ าแข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้น
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พื้นน้ าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทับใจยิ่ง นับได้ว่าเป็นภาพ
ธรรมชาติท่ีมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก  

  พร้อมน าท่านสัมผัสประสบการณ์ การล่องเรือชมภูเขาน้ าแข็ง (ขึ้นกับสภาพอากาศ) แต่โดยปกติเรือจะ
เปิดให้บริการต้ังแต่เดือน พ.ค.-ต.ค. เท่านั้น ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปภูเขาน้ าแข็งในระยะใกล้ ซึ่งหาก
โชคดี ท่านอาจได้พบกับแมวน้ าหรือสิงโตทะเล ขึ้นมาอาบแดด ให้นักท่องเท่ียวได้ยลโฉม ในระยะใกล้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย แวะถ่ายภาพ อุทยำนแห่งชำติสกำฟตำเฟล (Skaftafell National Park) หนึ่งในผลงานของ

ธรรมชาติท่ีบรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้สวยงามหาท่ีใดเหมือน อันรวมไว้ซึ่งธรรมชาติอันแปลกตา
หลายส่ิงอยู่ท่ีเดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าท่ีมีหิมะปกคลุมท้ังปี ธารน้ าใสซึ่งไหลรินจากภูเขาสูง 
รอบๆเป็นป่าแคระอันอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานสะพรั่งใน
ฤดูดอกไม้ผลิของแต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างท่ีเกิดการเย็นลงอย่างช้าๆท าให้เกิดแนว
แตกเป็นเสาเหล่ียม ถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าท่ึง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯท่ีใหญ่เป็น
อันดับ 2 ต้ังอยู่ใต้ธารน้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกว่า Vatnajokull มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ าแข็ง
ท้ังหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากท่ีสุดหนาประมาณ 1,000 เมตร 

 เดินทางสู่ เรนิสฟำยำร่ำ (Reynisfjara) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) แวะถ่ายภาพ 
หำดทรำยสีด ำ (Black Sand Beach) ความสวยงามท่ีแปลกตาของหาดทรายสีด า อันมีเทือกเขาท่ีเกิด
จากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีท่ีพบได้โดยท่ัวไป รูปทรงเหมือนแท่ง
ออร์แกนในโบสถ์ ท่ีเกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วย
บรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Dyrholeay Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ (7)  เรคยำวิค – ล่องเรือชมปลำวำฬ – ช้อปปิ้ง – เรคยำวิค  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางกลับสู่ เรคยำวิค (Reykjavik) (ระยะทาง 181 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือชมควำมน่ำรักของปลำวำฬ (Whale Watching) ท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ (ขอสงวน

สิทธิ์ในกรณีท่ีบริษัทฯเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวย) ชมเหล่า
ปลาวาฬท่ีมีอยู่มากมายตามธรรมชาติ วาฬมิงค์หรือในส าเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรียกว่า มิงคี (MINKE) 
ให้ท่านได้ใกล้ชิดเพลิดเพลิน และประทับใจในความน่ารักของปลาวาฬท่ีจะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่าน
ตลอดการเดินทาง (ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

  *หมำยเหตุ กิจกรรมกำรล่องเรือชมควำมน่ำรักของปลำวำฬ ขึ นอยู่กับสภำพอำกำศ 
 น าท่านเดินทางสู่ ถนนเลำกำวีเกอร์ (Laugavegur) ถนนคนเดินท่ีต้ังอยู่ย่านดาวน์ทาวน์ เป็นถนน

สายช้อปป้ิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองเรคยาวิค 
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 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าท่ี Shopping Mall อย่าง Smaralind ซึ่งต้ังอยู่ใจกลางเมือง เป็นหนึ่งใน
ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดของไอซ์แลนด์ มีร้านค้ากว่า 70 ร้าน อาทิ Zara, Levi’s, Hugo Boss, Benetton, 
Topshop, Debenhams, Apple, Karen Millen, Evans, Nike, Diesel, Ecco เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหาไทย 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Park Inn by Radisson Keflavik หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (8)   เรคยำวิค – แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – สถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า Breakfast Boxed 
03.30 น.  เดินทางสู่ สนำมบินเคฟลำวิก เมืองเรคยำวิก (Reykjavik) 
06.00 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี WW 760 
10.40 น.  เดินทางถึง แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีส าคัญของเยอรมนี  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
  ชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ 

Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส  
  ผ่านชม สถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อ

คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 เชิญเดินเล่น ย่านถนน ZEIL ท่ีมีห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัยและ
ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟช่ันน าสมัย 

18.30 น.  เดินทางสู่ สนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt Airport) 
20.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 927 
 

วันที่ (9)   กรุงเทพฯ 
 

17.10 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
************************************ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 9 วัน (TG + WW) 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย แอร์เวย์ และสายการบิน
ภายใน ว้าว แอร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น(เดนมาร์ก)และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า 

3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 

4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
6. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 

7. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกท่ีสนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 

10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 

12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอด
การเดินทาง วงเงินไม่เกนิ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับ
ถือข้ึนเครื่อง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        
อัตรานี้ไม่รวม 1.ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 

2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท (รวม 900 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4.ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข 
การส ารองท่ี 

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

 

การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

อัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึ นไป รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   159,000 บาท 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   157,000 บาท 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   155,000 บาท 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   23,000 บาท 

mailto:sp@beelinetour.com
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 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย ์

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

• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธปุระดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 

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

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

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

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

3.เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด” 
การยกเลิก กรณีท่ีบริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 

นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ า
ภายใน 15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
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. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

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 ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

 
1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย  และมีหน้าว่าง

อย่างน้อย 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพท่ีคมชัด

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

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร / ใบเปล่ียนช่ือ – 
นามสกุล / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ  

4. ส าเนาบัตรประชาชน 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (ส าหรับเด็กต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

8. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน ต้องท าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) 

▪ กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ 
▪ กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
▪ กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  
▪ กรณีท่ีเป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
▪ กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
▪ กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุช้ันปีท่ีศึกษา 
▪ กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธุรกิจส่วนตัว, ท าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
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9. หลักฐานการเงิน 
จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ท่ีออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่
ต้องระบุสถานฑูต) ซึ่งต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น พร้อมท้ัง ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน 
 
9.1 กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผ่ือเรียก / สะสมทรัพย์ ท่าน ต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายส าเนาย้อนหลัง 6 
เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันท่ีจะยื่นวซี่า 20 วัน  
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงิน
สม่ าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวซี่าเด็ดขาด!!) 
 
การปรับสมุดบัญชีธนาคาร  
หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันท่ี 21 มีนาคม 2556 ส าเนาสมุดบัญชีท่ีท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันท่ี 1 
มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน
ไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการ
ล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายท่ีได้ท าการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสาร
ยื่นวีซ่าต่อไปได้  
9.2 กรณีเงินฝากประจ า (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงนิจากทางธนาคาร โดยให้

ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจ า (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอ
หนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันท่ีได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันท่ี 21 มีนาคม 
2556 หนังสือรับรองการเงนิจากทางธนาคารท่ีใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันท่ี   1 มีนาคม 2556 หรือ 
หลังจากนั้นเท่านั้น และ ให้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ ามาด้วย 

10. ในกรณีท่ีมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาท่ี

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

- กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ท่ีจะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
11. กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
หนังสือรับรองเงนิฝากท่ีออกโดยธนาคารต้องระบุช่ือลูกจ้างท่ีต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ 9)    

12. ผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า 

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

 


