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     8 วนั นอร์ทไลท์ไอซ์แลนด์ 
เยือนดนิแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยแห่งไอซ์แลนด์  

ประเทศที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดิน” 

 

 

11-18 เมษายน 2563 

 เร่ิมต้น…. 126,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมค่าทปิต่างๆแล้ว)  

 เรคยาวกิ – แช่น ้ าแร่บลูลากูน – ล่องเรือชมปลาวาฬ – โกลเดน้เซอร์เคิลซิงเควลลีร์ – น ้ าพุร้อนเกยซี์ร์   
วกิ – ขบัสโนวโ์มบิลตะลุยธารน ้ าแขง็ – ถ ้าน ้ าแขง็ Ice Cave  – สโกการ์ฟอสส์ – ภูเขาเคิร์กจูเฟล 

(พเิศษ....น่ังรถล่าแสงเหนือ Aurora Hunting) 
 
ราคาทัวร์ 126,900 บาท : 11-18 เม.ย. 2563 (กรุ๊ปน้ีพกัค้าง 6 คืน) 
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8 วนั นอร์ทไลท์          
 

 โปรแกรมดี จดัอยา่งลงตวั เท่ียวสบายๆ สมัผสับรรยากาศไอซแ์ลนดแ์บบเต็มๆ 
 สมัผสัธรรมชาติเยน็สุดขั้ว ณ ดินแดนท่ีใกลข้ั้วโลกเหนือท่ีสุด ประเทศไอซแ์ลนด ์ 
 สมัผสัประสบการณ์ ขบัรถสโนวโ์มบิล, ล่องเรือชมปลาวาฬ, แช่น ้ าแร่บลูลากูน, ชมความงามถ ้าน ้ าแข็ง 
 แนะน า....คร้ังหน่ึงในชีวิต ตอ้งไปชมความมหศัจรรยข์องประเทศไอซแ์ลนด ์

 

วนัแรก  กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงก ิ 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน G (แถว G 10-15) ประตูทางเขา้ท่ี 4 
 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเท่ียวบิน AY142 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหว่างเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเท่ียวบินสู่กรุงเรคยาวิค 
16.10 น. ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเท่ียวบิน AY993 
17.00 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั PARK INN RADISSON KEFLAVIK หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง เรคยาวกิ –  อุทยานแห่งชาตซิิงเควลลร์ิ – น า้พุร้อนเกย์ซีร์ – น า้ตกกลูฟอสส์ – ภูเขาไฟเคอร์ริด – วกิ (ค้าง 2 คืน)  
 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเท่ียวบินสู่กรุงเรคยาวิค 
07.45 น. ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเท่ียวบิน AY991 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์ 

น าท่านออกเดินทางท่องเท่ียวตามเส้นทางดา้นใต ้(South Shore) ของไอซ์แลนด์ ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองของการ
คน้พบพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีถูกน ามาใชท้ดแทนเช้ือเพลิงท าใหป้ระเทศแห่งน้ีไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็นเมืองท่ีไร้มลพิษ นอกจากน้ีพลงังานดงักล่าวยงัถูกน ามาใชใ้นดา้นสาธารณูปโภคอีกดว้ย น าท่านเท่ียว
ชมความมหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองค า หรือ (Golden Circle) สัมผสั
ทศันียภาพของทุ่งหญา้สลบักบัทุ่งลาวา ฝงูสตัวน์านาชนิดทั้ง แกะ ววั มา้ ท่ีเล้ียงและหากินตามธรรมชาติ น าท่าน
เขา้ชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรสร้างข้ึนภายใน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซ่ึง
ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับ
ทะเลสาบ Þingvallavatn ซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส  
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(Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์Hengill  เป็นจุดก าเนิดทางประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดท่ีมี
รอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้มีน ้ าท่วม
ขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง ไดเ้วลา                                    น าท่านชม น ้ าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น ้ าพุ
ร้อนหรือเกยซี์ร์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า กีเซอร์ ท่ีใชก้นัทัว่โลก   น ้ าพุร้อนท่ีน่ีพวยพุ่งข้ึนสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 
นาที พลงังานท่ีอยูใ่ตหิ้นเปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมาเป็นน ้ าพุร้อน ช่วยใหอ้ากาศอบอุ่นเยน็สบาย และรัฐบาลได้
น าประโยชน์จากแหล่งความร้อนทางธรรมชาติน้ีมาเป็นพลงังานไฟฟ้าส่งใชท้ัว่ประเทศ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กูลฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชมความงามของ น ้าตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซแ์ลนด ์  ถือ
เป็นน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศ และยงัเป็น 1 ใน 3 สถานท่ีในเส้นทาง “วงแหวนทองค า” สถานท่ีท่ีผู ้
มาเยอืนไอซแ์ลนดไ์ม่ควรพลาด  ช่ือน ้ าตก Gullfoss น้ีมาจากค าว่า Gull ท่ีแปลว่าทองค าและ Foss ท่ีแปลว่าน ้ าตก  
เม่ือรวมกนัหมายถึงน ้ าตกทองค า เป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติระดบัโลกท่ีเกิดจากการละลายของธาร
น ้ าแข็งและลดระดบัลงในโตรกเขาเบ้ืองล่างในระดบัความสูงกว่า 30 เมตร จากนั้นน าท่านชมปากปล่องภูเขาไฟ
เคอร์ริด (Kerid Crater) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีGrímsnesทางตอนใตข้องไอซ์แลนด์ตามแนว 
Golden Circle เป็นหน่ึงในทะเลสาบปล่องภูเขาไฟหลายแห่งในบริเวณน้ีเรียกว่าเขตภูเขาไฟตะวนัตกของ
ไอซแ์ลนดซ่ึ์งรวมถึงคาบสมุทร Reykjanes และLangjökull Glacier  

   ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Dyrholaey Hotel หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1) 
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วนัที่สาม  ขับรถสโนว์โมบิล – ชมถ า้น า้แข็ง Ice Cave – หาดทรายด า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสมัผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตกบัการนัง่รถจ๊ิปสู่ทุ่งน ้ าแข็งขนาดใหญ่ ให้ท่านไดข้บัรถสโนวโ์มบิล

ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งแลงโจกุล (Langjokull Glacier) โดยสโนวโ์มบิล 2 ท่านต่อ 1 คนั บนดินแดนแห่งขั้วโลก
เหนือท่ีอยูสู่งท่ีสุดของโลก ซ่ึงมีความกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 4 พ้ืนท่ีกว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็ง
กวา้งอยา่งเต็มอ่ิมตลอด  1 ชัว่โมง (ทวัร์มีบริการชุดกนัความหนาว, หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, รองเทา้บู๊ท)  

 
กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
บ่าย น าท่านเขา้ชมถ ้าน ้ าแข็ง (Ice cave) ถ ้าน ้ าแข็งคริสตลั หรือ ถ ้าคริสตลั (Crystal Ice Cave) คือ ถ  ้าน ้ าแข็งท่ีสวยงาม

ตระการตา เป็นถ ้าท่ีเกิดในทะเลสาบแช่แข็งทะเลสาบท่ีเกิดจากธารน ้ าแข็งลองโจกุล (Longjökull Glacier) นบัเป็น
ถ ้าน ้ าแข็งสีฟ้าครามสุดอลงัการแห่งหน่ึงในประเทศไอซแ์ลนด ์ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นวิก (Vik) หมู่บา้น
เลก็ๆทางตอนใตสุ้ดของไอซแ์ลนด ์น าท่านแวะชม หาดทรายสีด า (Black Beach) ซ่ึงเกิดจากการสึกกร่อนของหิน
ลาวาและแนวหินบะซอลต ์นบัเป็นหน่ึงในชายหาดท่ีแปลกตาและมีความสวยงามท่ีหน่ึงบนโลก  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Dyrholaey Hotel หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 2) 
 
 

 
 
 

http://travel.thaiza.com/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B8%A5-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C/252223/
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วนัที่ส่ี น า้ตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ – น า้ตกสโกก้าฟอสส์ – แช่น า้แร่บลูลากนู – เรคยาวคิ (พกัค้าง 3 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์โกการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภณัฑโ์บราณกลางแจง้ สร้างข้ึนตั้งแต่ ปี ค.ศ.1949 

สถานท่ีซ่ึงรวบรวมคอลเลคชัน่โบราณแสดงความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวนอร์ดิค จากนั้นน า
ท่านแวะชมน ้ าตกสโกกา้ฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทบัใจกบัความสวยงามของน ้ าตกท่ี
เป็นธรรมชาติ ซ่ึงแผก่ระจายมาจากหนา้ผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน ้ าเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทัว่บริเวณ ท าให้
หญา้ตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินท่ีเรียงรายริมล าธารเบ้ืองล่างอย่างสวยงามโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งลาวา 
โตรกผาและหุบเหว เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าประทบัใจกบัผูท่ี้มาเยอืนไอซแ์ลนด ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่า   น าท่านชม น ้ าตกเซลยาลนัส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงของไอซ์แลนด์ ซ่ึงบริเวณ
ดา้นหลงัม่านน ้ าตกสามารถเดินเขา้ไปสมัผสัได ้จากนั้น                                (Reykjavik) (ระยะทาง 99 
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให ้      ได ้         กบัทศันียภาพสองขา้งซ่ึงแต่งแตม้ไปดว้ยฟาร์ม
ปศุสตัวข์องชาวนาและฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ท่ีมีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลและมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแลว้ถึง 18 คร้ังและคร้ังล่าสุดในปี 2000         น าท่านเดินทางสู่
เมืองกรินดาวิกสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพระดบัโลกและโด่งดงั
ท่ีสุดของประเทศไอซแ์ลนด์ นักท่องเท่ียวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกบัการมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ี อิสระให้ท่านแช่
น ้ าแร่ธรรมชาติผอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพื่อการพกัผอ่นตามอธัยาศยั (มีบริการผา้ขนหนูให้ท่าน กรุณา
เตรียมชุดว่ายน ้ าและหมวกคลุมผมไปดว้ยส าหรับการแช่น ้ าแร่ในบลูลากูน *** 

 
ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั CENTER HOTELS LAUGAVEGUR หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1) 
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วนัที่ห้า ภูเขาเคร์ิกจูเฟล - แซเฟลล์โจกลุ กลาเซียร์   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
ท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นประวติัศาสตร์และธรรมชาติท่ีสามารถ
ดึงดูด นกัท่องเท่ียวจ านวนมากจากทั้งในไอซแ์ลนดแ์ละต่างประเทศ โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนจะมโีอกาสได้
เพลิดเพลินไปกบัความงามของธรรมชาติ อนัแสนเงียบสงบ ลดัเลาะไปตามชายฝ่ังตะวนัตกของอ่าวแคบๆในเขต
เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 
เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามและไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัไต่เขา ใกล้ๆ ภูเขายงัมีน ้ าตกขนาดเลก็ๆท่ีสวยงาม
มากแห่งหน่ึงอีกดว้ย อิสระใหท่้านเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นชาวประมง (Fishing Village)  จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ แซเฟลล์
โจกุล กลาเซียร์ (Saefellsjokull Glacier) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกลาเซียร์ท่ีสวยงามแห่งแหลมสแนเฟลเนส (Snaeffelsness 
peninsular)  ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหาดทรายสีด า (Black Beach) หรือ จะเป็นหินลาวาท่ีเกิดจากการ
ปะทุของภูเขาไฟใตท้อ้งทะเลนานนบัลา้นปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเรคยาวิค 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั CENTER HOTELS LAUGAVEGUR **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 2) 
 
วนัที่หก เรคยาวกิ – ชมเมือง –                   – Aurora Hunting 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชม เพอร์ลนั (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวส้ าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขก
เมืองโดยสถาปนิกช่ือดงั อิงกิ มูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบ อาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวงตั้งอยู่บนฐานท่ีคลา้ยถงัน ้ า
มองเห็นไดใ้นระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม,พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวน
น ้ า และร้านขายของท่ีระลึก        น าท่านชมเมืองเมืองเรคยาวิก (Reykjavík) และถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัต่างๆ
ของเมืองหลวงแห่งไอซแ์ลนด ์น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนา
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คริสต์ท่ีสูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมือง โบสถน้ี์มีความส าคญัในฐานะเป็น ศาสนสถาน 
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของสถาปนิกกุดโยน  (Guðjón Samúelsson) ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรม
แนวอิมพราสชัน่นิสท ์เร่ิมสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี  

 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 

 

     น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ในการล่องเรือ) กิจกรรมอนัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวใน
การดูปลาวาฬแบบธรรมชาติโดยนัง่เรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไมซ่ึ้งออกแบบให้โตค้ล่ืนลมไดอ้ย่างน่ิมนวล ปลาวาฬท่ี
อาศยัอยู่ในน่านน ้ าแถบน้ีจะมี 3 สายพนัธุ์ดว้ยกนั คือ วาฬมิงค์ หรือ ในส าเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรียกว่า มิงคี 
(Minke) , วาฬหลงัค่อม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใชเ้วลาประมาณ 3 
ชัว่โมง (บนเรือมีชุดกนัหนาวบริการ) (บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีบริษัทฯ เรือยกเลิกให้บริการอันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจีน 
 หลงัอาหารค ่า ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์ นัง่รถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะน าท่าน

สู่ทุ่งกวา้ง เพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีสามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่องเท่ียว และ 
กิจกรรมท่ีไม่น่าพลาด หากมีโอกาสไดม้าเยอืนช่วงฤดูกาลท่ีเห็นแสงเหนือไดง่้ายท่ีสุด 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั CENTER HOTELS LAUGAVEGUR **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 3) 
 

วนัที่เจด็ เฮลซิงก ิ
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแร  
07.00 น. น าท่านสู่สนามบินเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวกิ 
09.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเท่ียวบิน AY992 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  
15.50 น.  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาท่ีไอซแ์ลนด ์ชา้กว่า เฮลซิงกิ 3 ชัว่โมง) 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY141 
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่างเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ 
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วนัที่แปด กรุงเทพฯ 
 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั นอร์ทไลท์ไอซ์แลนด์ 
ราคาทัวร์ 126,900 บาท : 11-18 เม.ย. 2563 (กรุ๊ปน้ีพกัค้างรวม 6 คืน) 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  เมษายน 2563 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 126,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 19,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 119,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (AY) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000 – 110,000 

 (   เอา    เคร่ืองบิน BKK – HEL – KEF - HEL- BKK) หักค่าต๋ัว 35,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 

หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวไอซแ์ลนด ์(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินฟินนแ์อร์  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้ าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ)์ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ  า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ  า 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มผีู้เดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 



 

EHC-AY-8D-ICELAND 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 
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 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นเดนมาร์ก 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน ้า 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา 
ใช้ไม่ได้) เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแท็กเลนส์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน... 
(สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
หนังสือยนิยอมให้เดนิทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 
-ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 
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***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ 
ประจ าการในประเทศไทย*** 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันที่เดนิทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก  าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

10.หลกัฐานการเงิน :   
Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ออกโดยธนาคาร และตอ้งมีตราประทบัจากทางธนาคาร นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วี
ซ่า มียอดเงินไม่ต  ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง  1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน  

หมายเหตุ : ทางศูนยย์ืน่ไม่รับพิจารณาส าเนาสมุดบญัชี ตอ้งเป็น Statement จากทางธนาคารเท่านั้น 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองคา่ใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 



 

EHC-AY-8D-ICELAND 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

8 วนั นอร์ทไลท์          
(ช่วงเวลาทีด่ทีีสุ่ดในการดูแสงเหนือแห่งไอซ์แลนด์) 

 

ราคาทัวร์ 126,900 บาท    11-18 เม.ย. 2563 (กรุ๊ปน้ีพกัค้าง 6 คืน) 

 
หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการท าวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวีซ่า) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่นัง่........................................................................................ เอเย่นต์............................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่นั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลกูค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       


