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ไอซ์แลนด์ ท่องดินแดนมหัศจรรย ์10 วัน 
 Kirkjufell 

ก ำหนดเดนิทำงวนัที่ 25 ก.พ. – 06 มี.ค. 2562 

 

วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62  (1) กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ – เรคยาวิค  
วันอังคารที่ 26 ก.พ. 62   (2) เรคยาวิค – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – เพอร์ลัน – นิทรรศการวาฬ – ช้อปปิ้ง  
วันพุธที่ 27 ก.พ. 62  (3)   เรคยาวิก – เรคฮอลท์ – บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – น ้าตกเฮรินฟอสซ่า –  
  ภูเขาคีร์กจูเฟล – สติกกิชฮอลเมอร์      
วันพฤหัสฯที่ 28 ก.พ. 62   (4) สติกกิชฮอลเมอร์ – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (วงกลมทองค้า) –  
  น ้าตกกูลฟอสส์ – เซลฟอสส์  
วันศุกร์ที่ 01 มี.ค. 62    (5) เซลฟอสส์ – น ้าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – สโกการ์ฟอสส์ – มายร์ดัลโจกุล กาเซีย –  
  ขับสโนว์โมบิล – วิก – ดายร์โฮเลย์ 
วันเสาร์ที่ 02 มี.ค. 62   (6) วิก – โจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – หาดทรายสีด้า  
วันอาทิตย์ที่ 03 มี.ค. 62   (7) วิก – เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค  
วันจันทร์ที่ 04 มี.ค. 62  (8)   เรคยาวิค – โวลคาโน่ เฮาส์ – บลู ลากูน – เรคยาวิค  
วันอังคารที่ 05 มี.ค. 62   (9)   เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ 
วันพุธที่ 06 มี.ค. 62  (10) กรุงเทพฯ 
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วันจันทร์ที ่25 ก.พ. 62  (1) กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ – เรคยาวิค  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ แถว G ประตู 4 
09.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 142 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง 10.55 ชม.) 
15.15 น.  เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
16.10 น.  ออกเดินทางสู่เรคยาวิค โดยสายการบินภายในเที่ยวบินที่ AY 993 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง 03.50 ชม.) 
18.00 น. เดินทางถึง เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่

ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ท าเลที่ตั้งอยู่
ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ด้านมุมล่างของอ่าว Faxaflói ซึ่ง Ingolfur Arnarson 
ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 เมื่อ    เรคยาวิกกลายเป็น
เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Grand Reykjavik Hotel หรือเทียบเท่า  
หมายเหตุ ท่านสามารถรอชมปรากฏการณ์แสงเหนือ (แสงรอโรรา) ได้จากโรงแรม ทั งนี   ปรากฏการณ์แสงเหนือ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีเขียวหรือสีขาว สีอ่ืนที่พบได้บ้าง เช่นสีแดง สีน ้าเงิน สีม่วง สี
เหลือง เป็นต้น หรืออาจจะไม่พบก็ได้ แต่ช่วงท่ีมีโอกาส พบมากที่สุดคือ ช่วง ธ.ค. – มี.ค. หรือฤดูหนาว ของทุกปี  
   

วันอังคารที ่26 ก.พ. 62  (2) เรคยาวิค – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – เพอร์ลัน – นิทรรศการวาฬ – ช้อปปิ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  เยี่ยมชม เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อ่าวแห่งควัน” เนื่องจากมีควันไอน้ าพวย
พุ่งขึ้น มาจากบ่อน้ าร้อนตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากความร้อนของภูเขาไฟใต้ท้องทะเล นอกจากนี้
เมืองเรคยาวิกยั้งมีต านานไวกิ้งโบราณ ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน กรุง
เรคยาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด 
โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มา
ตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 และเมื่อเรคยาวิก กลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
ธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1786 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนา  คริสต์ที่สูงที่สุด
ในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์นี้มีความส าคัญในฐานะเป็น ศาสนสถาน  เป็น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของสถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 รวม
เวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี  
เข้าชม เพอร์ลัน (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้ส าหรับต้อนรับแขก
บ้านแขกเมืองโดยสถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยู่บน
ฐานที่คล้ายถังน้ ามองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร , ร้านไอศกรีม,พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ า และร้านขายของที่ระลึก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 
 
 

 
 
 
บ่าย น าท่านชม นิทรรศการวาฬ แห่งไอซ์แลนด์ (Whales of Iceland) คือ นิทรรศการทางทะเล

เกี่ยวกับวาฬ เป็นนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุโรป และ อาจจะใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้น
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ สร้างค่านิยมใหม่ ให้กับเหล่านักท่องเที่ยว โดยการพาไป
รู้จัก ถึงความมหัศจรรย์ของยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลเหล่านี้ 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ Shopping Mall อย่าง Smaralind ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นหนึ่งใน
ห้างที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ 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 ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Grand Reykjavik Hotel หรือเทียบเท่า  
หมายเหตุ ท่านสามารถรอชมปรากฏการณ์แสงเหนือ (แสงรอโรรา) ได้จากโรงแรม ทั งนี   ปรากฏการณ์แสงเหนือ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีเขียวหรือสีขาว สีอ่ืนที่พบได้บ้าง เช่นสีแดง สีน ้าเงิน สีม่วง สี
เหลือง เป็นต้น หรืออาจจะไม่พบก็ได้ แต่ช่วงท่ีมีโอกาส พบมากที่สุดคือ ช่วง ธ.ค. – มี.ค. หรือฤดูหนาว ของทุกปี  
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วันพุธที ่27 ก.พ. 62 (3)  เรคยาวิก – เรคฮอลท์ – บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – น ้าตกเฮรินฟอสซ่า – ภูเขาคีร์กจู
เฟล – สติกกิชฮอลเมอร์      

 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) (ระยะทาง 101 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เมืองทางฝั่ง
ตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์น าท่านชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจ าเมือง 
(Reykholt Church) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 

   
 
 
 
 
 
 

ชม บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Hot Spring) เขตพ้ืนที่ความร้อนใต้พิภพ ที่
กลายเป็นบ่อน้ าพุร้อนครุกรุ่นไปท่ัว บริเวณชั้นดินเป็นแนวยาว น้ าร้อนที่พวยพุ่งมีความร้อนถึง 97 องศา
เซลเซียส 

  แวะถ่ายรูป น ้าตกเฮรินฟอสซ่า (Hraunfossar) หนึ่งในน้ าตกมหัศจรรย์ที่ดูเหมือนไหลออกมาจากชั้น
หินชั้นดินในแนวยาว ลดหลั่นลงมาเป็นธารน้ าใสสีฟ้าคราม กลายเป็นล าธารที่ใสสะอาด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) (ระยะทาง 141 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชม.) เป็นภูเขาทางฝั่ง

ตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
ไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ า มีน้ าตกและธารน้ ารายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศ
ไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความ
งดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขาคีร์กจูเฟล ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว 

 เดินทางสู่ สติกกิชฮอลเมอร์ (Stykkisholmur) (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที.) เป็น
เมืองเล็กๆ ต่างจังหวังของไอซแลนด์  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Fosshotel Stykkisholmur หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ ท่านสามารถรอชมปรากฏการณ์แสงเหนือ (แสงรอโรรา) ได้จากโรงแรม ทั งนี   ปรากฏการณ์แสงเหนือ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีเขียวหรือสีขาว สีอ่ืนที่พบได้บ้าง เช่นสีแดง สีน ้าเงิน สีม่วง สี
เหลือง เป็นต้น หรืออาจจะไม่พบก็ได้ แต่ช่วงท่ีมีโอกาส พบมากที่สุดคือ ช่วง ธ.ค. – มี.ค. หรือฤดูหนาว ของทุกปี  
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วันพฤหัสฯที ่28 ก.พ. 62  (4) สติกกิชฮอลเมอร์ – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (วงกลมทองค้า) – น ้าตกกูลฟอสส์  
  – เซลฟอสส ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทาง วงกลมทองค้า 

(Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่
เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ  

  เข้าชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายใน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir 
National Park) (ระยะทาง 185 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 นาที.) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การ
ยูเนสโก ้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn 
ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และ
ภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็นจุดก าเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอย
เลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ า
ท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง  

  (หมายเหตุ: หากต้องการชมความงามของวงแหวนมหัศจรรย์วงใหญ่ต้องใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 2-3 
ชั่วโมง ทางทัวร์จึงจัดให้ท่านได้เที่ยวชมแบบเต็มๆ)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  ชม น ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) น้ าพุร้อนหรือเกย์ซีร์ ซึ่ง

เป็นที่มาของค าว่า กีเซอร์ ที่ใช้กันทั่วโลก น้ าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที 
พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และ
รัฐบาลได้น าประโยชน์จากแหล่งความร้อนทางธรรมชาตินี้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ 
แวะถ่ายภาพ น ้าตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชม.) ชมความงาม
ของน้ าตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ าตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และ
ยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองค า” สถานที่ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อ
น้ าตก Gullfoss นี้มาจากค าว่า Gull ที่แปลว่าทองค า และ Foss ที่แปลว่าน้ าตก เมื่อรวมกันหมายถึง
น้ าตกทองค า เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ าแข็ง 
และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร  
เดินทางสู่เมือง เซลฟอสส ์(Selfoss)  



  Update 08/11/2016  

                  Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                             6 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel Selfoss หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ ท่านสามารถรอชมปรากฏการณ์แสงเหนือ (แสงรอโรรา) ได้จากโรงแรม ทั งนี   ปรากฏการณ์แสงเหนือ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีเขียวหรือสีขาว สีอ่ืนที่พบได้บ้าง เช่นสีแดง สีน ้าเงิน สีม่วง สี
เหลือง เป็นต้น หรืออาจจะไม่พบก็ได้ แต่ช่วงท่ีมีโอกาส พบมากที่สุดคือ ช่วง ธ.ค. – มี.ค. หรือฤดูหนาว ของทุกปี  
 

วันศุกร์ที ่01 มี.ค. 62   (5) เซลฟอสส์ – น ้าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – สโกการ์ฟอสส์ – มายร์ดัลโจกุล กาเซีย – 
ขับสโนว์โมบิล – วิก – ดายร์โฮเลย์ 

  
 
 

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ น ้าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 
1 ชม.) มีความสูง 60 เมตร อีกหนึ่งน้ าตกที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งบริเวณด้านหลังม่านน้ าตก
สามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับน้ าตกเซลยาลันส์ฟอสส์ 
เข้าชม พิพิธภัณฑ์สโกการ์ (Skogar Folk Museum) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) 
พิพิธภัณฑ์โบราณกลางแจ้ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1949 สถานที่ซึ่งรวบรวมคอลเลคชั่นโบราณแสดง
ความเป็นมา และชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวนอร์ดิค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ มาร์เดาโจกูลกาเซีย (Myrdalsjokull Glacier) (ระยะทาง 39 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.10 

ชม.) ธารน้ าแข็งซึ่งมีความหนาของน้ าแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ าแข็งถึง  1 
กิโลเมตร ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1,493 เมตร ให้ท่านได้มีโอกาส 
ขับรถสโนว์โมบิล* (Snowmobile) ในบริเวณธารน้ าแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ MYRDALSJOKUL 
ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 595 ตารางกิโลเมตร  

  (ผู้ขับขี่ 2 ท่าน ต่อรถสโนว์โมบิล 1 คัน) *หมายเหตุ กิจกรรมการขับรถสโนว์โมบิล ขึ นอยู่กับสภาพ
อากาศ  

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิก (Vik) (ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของ
ไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมาก
ที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Icelandair hotel Vik หรือเทียบเท่า 
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หมายเหตุ ท่านสามารถรอชมปรากฏการณ์แสงเหนือ (แสงรอโรรา) ได้จากโรงแรม ทั งนี   ปรากฏการณ์แสงเหนือ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีเขียวหรือสีขาว สีอ่ืนที่พบได้บ้าง เช่นสีแดง สีน ้าเงิน สีม่วง สี
เหลือง เป็นต้น หรืออาจจะไม่พบก็ได้ แต่ช่วงท่ีมีโอกาส พบมากที่สุดคือ ช่วง ธ.ค. – มี.ค. หรือฤดูหนาว ของทุกปี  
 

วันเสาร์ที่ 02 มี.ค. 62  (6) วิก – โจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – หาดทรายสีด้า  

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.55 ชม.) ทะเลสาบธาร

น้ าแข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการ
ละลายของธารน้ าแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพ้ืนที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึก
ของน้ าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน้ าแข็งก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้น
พ้ืนน้ าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทับใจยิ่ง นับได้ว่าเป็นภาพ
ธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย แวะถ่ายภาพ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafell National Park) (ระยะทาง 56 กม. ใช้

เวลาเดินทาง 50 นาที.)  หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้สวยงามหาที่ใด
เหมือน อันรวมไว้ซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่งอยู่ที่เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าที่มีหิมะปกคลุม
ทั้งปี ธารน้ าใสซึ่งไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเป็นป่าแคระอันอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่ง
ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานสะพรั่งในฤดูดอกไม้ผลิของแต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนว
กว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆท าให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม ถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า 
Vatnajokull มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ าแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความ
หนามากท่ีสุดหนาประมาณ 1,000 เมตร 
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 แวะถ่ายภาพ หาดทรายสีด้า (Black Sand Beach) (ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) 

ความสวยงามที่แปลกตาของหาดทรายสีด า อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนว
หินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ ที่เกิดจากการเย็นตัว
ของลาวาอย่างรวดเร็วบนพ้ืนผิวโลก บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ 
พัฟฟ่ิน อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย / เดินทางกลับเมือง วิก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Icelandair hotel Vik หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ ท่านสามารถรอชมปรากฏการณ์แสงเหนือ (แสงรอโรรา) ได้จากโรงแรม ทั งนี   ปรากฏการณ์แสงเหนือ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีเขียวหรือสีขาว สีอ่ืนที่พบได้บ้าง เช่นสีแดง สีน ้าเงิน สีม่วง สี
เหลือง เป็นต้น หรืออาจจะไม่พบก็ได้ แต่ช่วงท่ีมีโอกาส พบมากที่สุดคือ ช่วง ธ.ค. – มี.ค. หรือฤดูหนาว ของทุกปี  
 

วันอาทิตย์ที ่03 มี.ค. 62  (7) วิก – เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางกลับสู่ เรคยาวิค (Reykjavik) (ระยะทาง 184 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.40 ชม.)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (Whale Watching) ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ (ขอสงวน

สิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทฯเรือยกเลิกให้บริการ  อัน
เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวย) ชมเหล่า
ปลาวาฬที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ วาฬมิงค์หรือ
ในส าเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรียกว่า มิงคี (Minke) ให้
ท่านได้ใกล้ชิดเพลิดเพลิน และประทับใจในความ
น่ารักของปลาวาฬที่จะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่าน
ตลอดการเดินทาง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  

  *หมายเหตุ กิจกรรมการล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหาไทย 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Grand hotel Keflavik หรือเทียบเท่า 
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หมายเหตุ ท่านสามารถรอชมปรากฏการณ์แสงเหนือ (แสงรอโรรา) ได้จากโรงแรม ทั งนี   ปรากฏการณ์แสงเหนือ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีเขียวหรือสีขาว สีอ่ืนที่พบได้บ้าง เช่นสีแดง สีน ้าเงิน สีม่วง สี
เหลือง เป็นต้น หรืออาจจะไม่พบก็ได้ แต่ช่วงท่ีมีโอกาส พบมากที่สุดคือ ช่วง ธ.ค. – มี.ค. หรือฤดูหนาว ของทุกปี  
 

วันจันทร์ที่ 04 มี.ค. 62 (8)  เรคยาวิค – โวลคาโน่ เฮาส์ – บลู ลากูน – เรคยาวิค  

 
 
 
 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม โวลคาโน่ เฮาส์ (Volcano house) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงธรณีวิทยาที่ ซึ่งจะให้
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติทางธรณีวิทยาและภูเขาไฟของไอซ์แลนด์รวมไปถึงภาพถ่ายที่น่าประทับใจ
ของภูเขาไฟที่ปะทุ และภาพเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นที่ Eyjafjallajökull และ Fimmvörðulháls ในปี 
2010 ซึ่งส่งผลให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินทั่วโลกนับพันเที่ยวทั่วโลก ภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ มีรายละเอียด
การปะทุขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ที่เกาะ Westman ซึ่งเริ่มต้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและกินเวลานาน
เจ็ดเดือน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ บลู ลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า (ระยะทาง 21 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 

นาที) สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 
95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านแช่น้ าแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ 
Stream & Sauna โดยมีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน และอนุญาตให้ลงได้เฉพาะชุดว่ายน้ าเท่านั้น แนะน า
ไม่ควรพลาด เพราะนี่คือแหล่งอาบน้ าแร่ร้อนที่ดีและดังที่สุดในโลก  เป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า
จากการเดินทางได้เป็นอย่างดี 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Grand hotel Keflavik หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ ท่านสามารถรอชมปรากฏการณ์แสงเหนือ (แสงรอโรรา) ได้จากโรงแรม ทั งนี   ปรากฏการณ์แสงเหนือ 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีเขียวหรือสีขาว สีอ่ืนที่พบได้บ้าง เช่นสีแดง สีน ้าเงิน สีม่วง สี
เหลือง เป็นต้น หรืออาจจะไม่พบก็ได้ แต่ช่วงท่ีมีโอกาส พบมากที่สุดคือ ช่วง ธ.ค. – มี.ค. หรือฤดูหนาว ของทุกปี  
 

วันอังคารที ่05 มี.ค. 62  (9)  เรคยาวิค – เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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06.00 น.  เดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) 
10.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) โดยเที่ยวบินที่ AY 992 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง 03.30 ชม.) 
15.55 น.  เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
16.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 141 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง 09.55 ชม.)  
 

วันพุธที ่06 มี.ค. 62 (10) กรุงเทพฯ 

 
07.25 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************ 
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 อัตราค่าบริการทัวร์ไอซ์แลนด์ 10 วัน (AY) 
 

 

 

*** ส้าหรับท่านที่จะเดินทางโดยชั นธุรกิจ หรือ  Economy Comfort รบกวนช้าระค่ามัดจ้า และค่าตั๋วเต็มจ้านวน  *** 
 

อัตรานี รวม 1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินฟินแอร ์และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
6. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก โรงแรม บางโรงแรม เนื่องจาก โรงแรมไม่มีพนักงานให้บริการนี  
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

รายละเอียดอัตราค่าบริการส้าหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่)  ราคา (บาท) 10 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ  (ค่าทัวร์ 141,800 + ค่าตั๋วกรุ๊ป 37,200) 179,000 .- 

 ราคา (บาท) 15 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ  (ค่าทัวร์ 131,800 + ค่าตั๋วกรุ๊ป 37,200) 169,000 .- 

ที่นั่งชั นธุรกิจ เพิ่มจากค่าทัวร์  ท่านละ  (ราคาตั๋วชั นธุรกิจ ท่านละ 133,970 หักราคาตั๋วกรุ๊ป 
ท่านละ 37,200 บาท)  เป็นราคา ณ วันที่ 26/11/2561   
ก่อนช้าระค่าตั๋วที่นั่งชั นธุรกิจกรุณา เช็คราคาและท่ีนั่งอีกครั ง   

96,770 บาท 

ราคาตั๋วที่นั่ง Economy Comfort เพ่ิมท่านละ (กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ // เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ) 9,500 บาท 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   34,000 บาท 

สรุปค่าทัวร์ 
ราคา (บาท) 

10 ท่าน 
ราคา (บาท)  

15 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ เดินทางต๋ัวชั้นประหยัด  (Economy Class) ราคาท่านละ  179,000 บาท 169,000 บาท 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ เดินทางต๋ัว Economy Comfort ราคาท่านละ 188,500 บาท 178,500 บาท 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ เดินทางต๋ัวชั้นธุรกิจ (Business Class) ราคาท่านละ 238,570 บาท 228,570 บาท 
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15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        
อัตรานี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก บางโรงแรม  เนื่องจาก โรงแรมไม่มีพนักงานให้บริการนี  

เงื่อนไข 
การส้ารองที่ 

งวดที่ 1 : ส้ารองที่นั่ง มัดจ้าทา่นละ  40,000 บาท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงนิและส าเนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์ ep@beelinetour.com  
*** ส้าหรับท่านที่จะเดินทางโดยชั นธุรกิจ ช้าระค่าตั๋วชั นธุรกิจ เต็มจ้านวน  *** 
งวดที่ 2 : ช้าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การช้าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
 KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
 KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
 BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ ep@beelinetour.com หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-
6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดตดิต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดนิทาง 
นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนนิการคืนเงนิให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 
15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นัน้) 
 
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% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์

mailto:ep@beelinetour.com
mailto:ep@beelinetour.com
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เดนมาร์ก) 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันท้าการ) 

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

 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย  และมีหน้า

ว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด

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

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

4. ส้าเนาบัตรประชาชน ทั งหน้าบัตร และหลังบัตร 
5. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (ส้าหรับเด็กต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดังนี  

7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อ้าเภอเท่านั น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั น 
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั น 
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
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8. หลักฐานการท้างาน (จดหมายรับรองการท้างาน ต้องท้าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) 
จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) 

 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ 
 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  
 กรณีที่เป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั นว่าก้าลังศึกษาอยู่ระบุชั นปีที่ศึกษา 
 กรณีเป็นแม่ค้า, ท้าธุรกิจส่วนตัว, ท้าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
   
9. หลักฐานการเงิน 

จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may 
concern (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ซึ่งต้องเป็นฉบับจริงเท่านั น พร้อมทั ง ส้าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 
เดือน 
 
9.1 กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่าน ต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายส้าเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะย่ืนวีซ่า 20 วัน  
(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่้ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของ
เงินสม้่าเสมอ ห้ามท้าการโอนเงินเข้าไปในครั งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 
 
การปรับสมุดบัญชีธนาคาร  
หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 21 มีนาคม 2556 ส้าเนาสมุดบัญชีท่ีท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 
1 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทาง
การเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อ
เตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายท่ีได้ท้าการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการ
แนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้  
9.2 กรณีเงินฝากประจ้า (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดย

ให้ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจ้า (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น) และใน
การขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 21 
มีนาคม 2556 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่   1 มีนาคม 
2556 หรือ หลังจากนั นเท่านั น และ ให้แนบส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ้ามาด้วย 
 
 

10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี  
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- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามี

ภรรยาทีมิ่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรอง
ให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่
สามารถรบัรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรุณาแนบส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก้าหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ย่ืนวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
11. กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกโดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ 9)    
 

12. ผู้สูงอายุท่ีมีอายเุกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรุณากรอกรายละเอียดตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าSchengen 

เป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย เพื่อใช้ในการย่ืนวีซ่าSchengen 
***ทั้งน้ีการให้ขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง อาจท าให้ท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูตได ้ทางบริษทัจึงขอความร่วมมือทุกท่านมา ณ ท่ีน้ีดว้ย เพื่อผลประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั *** 
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เดินทางกรุ๊ป  ไอซ์แลนด์ 10 วัน      ติดต่อเซลคุณ      จ๊ิบ    
ข้อมูลส่วนตัว 

 ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ....................................... 

 ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน(  ) ไม่มี  (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล..................................................... 

 เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง   วัน/เดือน/ปีเกิด............................................สถานที่เกิด............................................ 

 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้............................................................. ...................................................................... 
...................................................................................... ..........................รหสัไปรษณีย์............................................ 

 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน............................................................................................ ......................... 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................  

 เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน.....................................เบอร์แฟกซ์.................................มือถือ...... ......................................... 

 อีเมล์....................................................................................................................... ................................................. 

 สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน  (  ) แต่งงานจดทะเบียน 
  (  ) หม้าย / ม่าย  (  ) หย่าร้าง   (  ) แยกกันอยู่ 

ข้อมูลในการท้างาน/เรียน 

 รายละเอียดที่ท างาน(ปัจจุบัน) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 
ต าแหน่งงาน............................................................ชื่อบริษัท............................................. .................................... 
ที่อยู่ที่ท างาน............................................................................... ............................................................................ 
วันที่เริ่มท างาน............................................. เบอร์โทรที่ท างาน............................................................................. 

 รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบันที่เรียนอยู่) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 
ชื่อโรงเรียน...................................................................................................ระดับชั้น............................................. 
ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา................................................................................................................................. 

 ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 
(  ) ตนเอง    (  ) บุคคลอ่ืน ระบุชื่อ-นามสกุล ...................................................ความสัมพันธ์................................ 
(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ ....................................................... ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท.. ....................................... 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง.............................เบอร์โทรศัพท์ขององค์กร/บริษัท.............................. 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

 ท่านเคยยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

 ท่านเคยเดินทางไปประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 
ประเทศ............................ระบุวันที่ได้รับวีซ่า..................................วันหมดอายุของวีซ่า.................. ..................... 

 ท่านได้ท าการบันทึกลายนิ้วมือของท่านเพ่ือจุดประสงค์การท าวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่าน
มา หรือไม่ประเทศ...................ระบุวันที่สแกนลายนิ้วมื้อ (ระบุอยู่ในหน้าวีซ่า)...............หมายเลขวีซ่า.................. 


