
 

 

รหัสทัวร B2B1903127 
ทัวรไอซแลนด ICELAND MORE THAN IMAGINATION  
10 วัน 7 คืน (AY) 
กรุงเรคยาวิค ภูเขาเคิรกจูเฟล น้ําตกเฮินฟอซซา ชมบอน้ําพุรอนเดลดารตุงกูเวอร โบสถฮัลล
กรีมสคิรคยา ชมเพอรลัน อุทยานแหงชาติซิงเควลลิร น้ําตกกูลฟอสส ชมน้ําพุรอนหรือเกยซีร 
ภูเขาไฟเฮกลา น้ําตกสโกกาฟอสส ทุงน้ําแข็งไมดรัลโจกูล ทะเลสาบน้ําแข็ง อุทยานแหงชาติส
เกฟตาลเฟลล ชมมวลลาวา ชมหาดทรายสีดํา บลูลากูน ลองเรือชมปลาวาฬ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ICELAND MORE THAN IMAGINATION 
ไอซ์แลนด์ 

10 วัน 7 คืน  



 

 

โปรแกรมการดินทาง 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทางเขาประตู 
4 เคานเตอร G สายการบินฟนนแอร พบเจาหนาที่จะคอยอํานวยความสะดวกใหกบั
ทาน 

23.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิดวยเท่ียวบิน AY144 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 23.05 น. 
และไปถึงกรงุเฮลซิงกิเวลา 05.20 น.*** 

วันท่ี 2 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิรกจูเฟล - เรคฮอลท 
05.55 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกริอเปลี่ยนเครื่อง 
07.45 น. ออกเดินทางตอสูประเทศไอซแลนดดวยเท่ียวบิน AY991 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 07.40 น. 
และไปถึงกรงุเรคยาวคิเวลา 09.30น.*** 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรงุเรคยาวคิ 
(Reykjavik)  ประเทศไอซแลนด นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  นํา
ทานเดินทางตอสูภูเขาเคิรกจูเฟล (Kirkjufell) หรือ ภูเขาโบสถ (Church 
Mouuntain) ตัวภูเขาจะมีลักษณะเปนช้ันๆ ตางสีกัน สูง 463 เมตร ช้ันลางสุดจะ
เปนฟอสซิล ซึ่งเช่ือกันวาเกิดต้ังแตยคุนํ้าแข็งเปนลานปมาแลว สวนช้ันบนซึ่งเปนหิน
ลาวา เกิดในชวงที่ยุคน้ําแข็งเริ่มอุนขึ้นและมีอายุหินนอยกวาช้ันลาง  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 



 

 

      บาย นําทานขมความสวยงามของ ภูเขาเคิรกจูเฟล (Kirkjufell)  โดยภูเขาแหงน้ีเปนหน่ึง
ในสัญลักษณของไอซแลนดท่ีนักทองเที่ยวและชางภาพมืออาชีพจากทั่วโลกตองมา
เยือน ดวยภูมิทัศนสุดแปลกตาจากหาดทรายและชายทะเล นอกจากน้ันบริเวณใกลๆก็
เปนท่ีต้ังของน้ําตกเคิรกจูเฟลอีกดวย อิสระใหทานถายรูปภูเขาและน้ําตกตามอัธยาศัย 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองเรคฮอลท (Reykholt) เมืองทางฝم�งตะวันตกของ
ไอซแลนด นําทานชมความนารักของเมืองเล็กๆ และ แวะถายรูปกับโบสถประจําเมือง 
(Reykholt Church) ซึ่งสรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 12 อิสระใหทานเดินเลนตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HUSAFELL หรือเทียบเทา  

 *** สําหรบัยามคํ่าคืนเมื่อทานมองไปที่บนทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะมี
โอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทาน้ัน (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบ
ลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันท่ี 3 เรคฮอลท – น้ําตกเฮินฟอซซา – บอน้ําพุรอนเดลดารตุงกูเวอร -  เรคยาวิค - เพอร
ลัน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทาน ชมความสวยงามของน้ําตกเฮินฟอซซา (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเปน

น้ําตกสาขาหน่ึงของน้ําตกใหญท่ีกอกําเนิดจากแหลงลําธาร และแมน้ําสายตางๆเปน
ระยะทางกวา 900 ม. ของทุงลาวาท่ีเกิดจากภูเขาไฟที่อยูภายใตธารน้ําแข็งแลงค
โจคูล (Langjokull) หลังจากน้ันนําทานชมบอน้ําพุรอนเดลดารตุงกูเวอร 
(Deildartunguhver Thermal Spring) ท่ีมีอุณหภูมิน้ําสูงท่ีสุดถึง 97 องศา
เซลเซียสเปนบอน้ําพุรอนท่ีใหญท่ีสุดในไอซแลนด และไหลเร็วท่ีสุดในยุโรปอีกดวย ได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสูกรุงเรคยาวิค (Reykjavik) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานชมเมืองหลวงแหงของประเทศไอซแลนด นําทานแวะถายรูปกับโบสถฮัลล

กรีมสคิรคยา (Hallgrímskirkja) โบสถทางศาสนาคริสตที่สูงท่ีสุดในไอซแลนด เปน
จุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมือง โบสถน้ีมคีวามสําคัญในฐานะเปน ศาสนสถาน เปน
สถาปตยกรรมท่ีมีเอกลักษณของสถาปนิกกดุโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเปน
ผูออกแบบสถาปตยกรรมแนวอิมพราสช่ันนิสท เร่ิมสรางในป ค.ศ.1945 จนกระท่ัง



 

 

แลวเสร็จในป ค.ศ.1986 รวมเวลากอสรางกวา 38 ป แลวนําทานชมเพอรลัน 
(Perlan) หรือ The Pearl เปนสถานที่ที่มีเอกลักษณโดดเดนไวสําหรับตอนรับแขก
บานแขกเมืองโดยสถาปนิกช่ือดัง อิงกิ มูนดูร เปนผูออกแบบ อาคารรูปทรงคลาย
ลูกโลกครึ่งวงต้ังอยูบนฐานท่ีคลายถังน้ํามองเห็นไดในระยะไกล แบงเปนสวนตางๆ 
เชน รานอาหาร, รานไอศกรีม, พิพิธภัณฑประวัติศาสตรไวกิ้ง, สวนน้ํา และรานขาย
ของท่ีระลึก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL STROM หรือเทียบเทา 

*** สําหรับยามค่ําคืนเมื่อทานมองไปทีบ่นทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะมี
โอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทาน้ัน (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบ
ลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันท่ี 4 เรคยาวิค – Golden Circle – อุทยานแหงชาติซิงเควลลิร - น้ําตกกูลฟอสส – เฮ
กลา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมความมหัศจรรยเหนือธรรมชาติของไอซแลนด ในเสนทางวงกลม

ทองคํา หรือ (Golden  Circle) ทัศนียภาพของทุงหญาตัดกับทุงลาวา มีฝูงแกะ ววั 
และมาไอซแลนดหากินอยูตามธรรมชาติ นําทานชมความงามของธรรมชาติที่สรร
สรางข้ึนภายในอุทยานแหงชาติซิงเควลลิร (Thingvellir national park) ซึ่งไดรับ
การรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ    ต้ังอยูระหวางรอย
แยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเปนทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ
ท่ีสุดในไอซแลนด ใกลกับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล 
Hengill  เปนจุดกําเนิดทางประวติัศาสตรและทางธรณีวิทยา เพราะเปนจุดท่ีมีรอย
เลื่อนของโลกเปนระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ซิงเควลลิรต้ังอยูตรงรอยแยกของหุบ
เขากับทะเลสาบ Singvellavatn ซึ่งเปนทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีใหญที่สุดใน
ประเทศไอซแลนดใกลกับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล 
(Hengill) เปนจุดกําเนิดทางดานประวัติศาสตรและทางธรณีวิทยา เพราะเปนจุดที่มี
รอยเล่ือนของโลกระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหวางทางแวะชม รองรอยปลอง
ภูเขาไฟท่ีดับแลวมีน้ําทวมขังจนเปนทะเลสาบกวาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 



 

 

บาย จากน้ันนําทานชม น้ําตกกูลฟอสส หรือ ไนแองการาแหงไอซแลนด (Gullfoss) ถือ
เปนน้ําตกที่มชีื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศน้ี และยังจัดวาเปน 1 ใน 3 ที่ไอซแลนดจัด
ใหอยูในเสนทางเสนทางวงกลมทองคํา (Golden  Circle) ที่ผูมาเยือนไอซแลนด
ตองมาทองเท่ียวนํ้าตกทองคํา(Gullfoss) โดยมาจากคําวา Gull ทีแ่ปลวาทองคํา 
และ Foss ที่แปลวาน้ําตก ถือวาหน่ึงในความมหัศจรรยทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการ
ละลายของธารน้ําแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบ้ืองลางที่มีความสูงกวา 30 เมตร 
จากน้ันชมน้ําพุรอนหรือเกยซีร (Geysir) ซึ่งเปนท่ีมาของคําวา กีเซอร ที่ใชกันทั่วโลก 
น้ําพุรอนท่ีน่ีพวยพุงขึ้นสูงกวา 180 ฟุต ในทุกๆ 7-10 นาที ประเทศไอซแลนดเหมือน
พระเจาบรรจงสรางขึ้นมาอยางประณีต พลังงานที่อยูใตหินเปลือกโลก ขับเคลื่อน
ออกมาเปนน้ําพุรอน ชวยใหอากาศอบอุนเย็นสบาย และรัฐบาลไดแปลงความรอนให
เปนพลังงานไฟฟ�าสงใชท่ัวประเทศ   

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก STRACTA หรือเทียบเทา 

*** สําหรับยามค่ําคืนเมื่อทานมองไปทีบ่นทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะมี
โอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทาน้ัน (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบ



 

 

ลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 
วันท่ี 5 เฮกลา – น้ําตกสโกกาฟอสส – น้ําตกเซลยาลันสฟอสส – ทุงน้ําแข็งไมดรัลโจกูล – 

ขับรถสโนวโมบิลตะลุยหิมะ – วคิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสู ทางใตของประเทศไอซแลนด ระหวางทางชมทัศนียภาพสองขาง

ทางท่ีเต็มไปดวยฟารมปศุสัตวของชาวนาและฉากหลังเปนภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ท่ี
มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดบันาทะเลและมีชื่อเสียงที่สุดในไอซแลนด ผาน
การระเบิดมาแลวถึง 18 คร้ังและครั้งลาสุดในป 2000 นําทานถายรูปกบัน้ําตกส
โกกาฟอสส (Skogafoss Waterfalls) ท่ีมคีวามสูง 62 เมตร เปนนํ้าตกที่มีความ
สวยงามแหงหน่ึงของประเทศไอซแลนด โดยน้ําตกแหงน้ีจะตกลงมาจากหนาผาสูง 
แรงกระเทกของน้ําจะแผละอองออกไปท่ัวอาณาบริเวณ รอบๆจะเต็มไปดวยหญา
ตระกูลมอสและเฟรนโอบลอมน้ําตกไวอยางสวยงาม  จากน้ันนาทานชมน้ําตกอีกแหง
ท่ีสวยงามไมแพกันคือน้ําตกเซลยาลันสฟอสส (Seljalandsfoss Waterfalls) ทีม่ี
ความสูงใกลเคียงกันอยูท่ี 60 เมตร เปนอีกหน่ึงนํ้าตกที่มชีื่อเสียงของไอซแลนด ซึ่ง
น้ําตกแหงน้ีทานสามารถเดินผานมานน้ําเขาไปสัมผัสวิวดานหลังไดอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูทุงน้ําแข็งไมดรัลโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนที่สูง

ท่ีสุดในโลก มคีวามกวางใหญเปนอันดับ 4 พ้ืนที่กวา 596 ตารางกิโลเมตร นําทาน
ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ใหทานไดสนุกตื่นเตนกับลานน้ําแข็ง
กวางใหญ ซึง่เปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง ** หากมีเหตุปจจัยที่ทํา
ใหไมสามารถขับรถสโนวโมบิลได เชนสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือปจจัยดาน
ความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินทานละ 5,800 บาท **  หลังจากน้ันนําทาน
เดินทางสูหมูบานวิค (Vik) หมูบานเล็กๆทางตอนใตสุดของไอซแลนด ที่มรีายช่ือใน
การจัดอันดับชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกเมื่อป 1991 เปนหมูบานที่มีฝนตกมากที่สุดใน
ไอซแลนด ถึงแมวาจะไมใชชายหาดท่ีดีที่สุดแตก็เปนสถานท่ีนามหัศจรรยท่ีนาไปชม
เปนอยางยิ่ง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DYRHOLAEY หรือเทียบเทา 

*** สําหรับยามค่ําคืนเมื่อทานมองไปทีบ่นทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะมี
โอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทาน้ัน (การพบเห็น



 

 

ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบ
ลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันท่ี 6 วิค – ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ลองเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ําแข็ง – 
อุทยานแหงชาติสเกฟตาลเฟลล – วิค 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เพ่ือลองเรือชมความ

สวยงามของทะเลสาบน้ําแข็ง หรือ ไอซเบิรก (Iceberg)  ทะเลสาบธารน้ําแข็งที่รูจัก
กันเปนอยางดีวาเปนทะเลสาบธารน้ําแข็งที่ใหญท่ีสุดในประเทศไอซแลนด เกิดจาก
การละลายธารน้ําแข็ง ปจจุบันมีพ้ืนท่ีกวางถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความความ
ลึกของน้ําในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกับไอซเบิรก (Iceberg) หรือ ภูเขา
น้ําแข็งกอนโต เรียงรายโผลพนพื้นน้ําของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดกอใหเกิด
สีสันสวยงามที่มีอยูไมกี่แหงในโลก ** หากมีเหตุปจจัยที่ทําใหไมสามารถลองรือได 
เชน สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือปจจัยดานความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงิน
ทานละ 1,800 บาท ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติสเกฟตาลเฟลล (Skaftafell National Park) 

ระหวางทางผานเมือง Kirkjubaejarklaustur ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญเปน
แนวกวางที่เกิดการเย็นลงอยางชาๆ ทําใหเกิดแนวแตกเปนเสาเหลี่ยม เปน
ปรากฎการณทางธรรมชาติอันนาทึ่ง จนเขาสูเขตอุทยานฯที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 
ต้ังอยูใตธารน้ําแข็งท่ีใหญท่ีสุดเรียกวาวาตนาเยอคูตล (Vatnajökull) มีขนาด 
8,300 ตารางกโิลเมตร เทากับธารน้ําแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนา
มากท่ีสุดประมาณ 1,000 เมตร นําทานแวะชมหาดทรายสีดํา (Black Beach) ซึ่ง
เกิดจากการสึกกรอนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต นับเปนหน่ึงในชายหาดที่แปลก
ตาและมีความสวยงามที่หน่ึงบนโลก มหัศจรรยกับแทงหินที่ต้ังซอนขึ้นเปนทิวแถว 
ลดหลั่นมากมาย ริมฝم�งมหาสมุทร นับเปนปรากฎการณทางธรรมชาติที่นามหัศจรรย
อยางยิ่ง หลังจากน้ันนาํทานเดินทางกลับสูหมูบานวิค 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DYRHOLAEY หรือเทียบเทา 

*** สําหรับยามค่ําคืนเมื่อทานมองไปทีบ่นทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะมี
โอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทาน้ัน (การพบเห็น



 

 

ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบ
ลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันท่ี 7 วิค – กรินกวกิ – บลูลากูน - เรคยาวคิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองกรินกวิก (Grindavik) เพื่อนําทานสูบลูลากูน (Blue 

Lagoon) แหลงน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงโดงดังของไอซแลนด เปนเขตที่มีการเคลื่อนตัว
ของหินหลอมละลายใตดิน มากที่สุดในโลกแหงหน่ึง การเคลื่อนตัวน้ีทําใหน้ําในบอ
รอนขึ้นและมีไอน้ําระเหยข้ึนมา เปนสถานท่ีอาบน้ําแรขนาดใหญและมีช่ือเสียงที่สุดใน
โลก เปนบอน้ํารอนที่มีแรธาตุอุดมสมบูรณหลายชนิด ซึง่ชวยรักษาผวิพรรณใหเปลง
ปล่ัง เชิญอิสระตามอัธยาศัยใหทานแชตัวในสระธรรมชาติ ผอนคลายความเม่ือยลา
จากการเดินทาง ทดสอบพอกหนาดวยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทําใหผิวพรรณผอง
ใสเรียบลื่นข้ึนต้ังแตครัง้แรก ผลิตภัณฑบํารุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเปนสินคายอด
นิยมของผูไปเยือน (มบีริการผาเช็ดตัวรวมอยูในคาทัวร และ มีชุดวายน้ําใหเชา) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานเดินทางกลับกรงุเรคยาวิค เมืองหลวงประเทศไอซแลนด 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL STROM หรือเทียบเทา 

*** สําหรับยามค่ําคืนเมื่อทานมองไปทีบ่นทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะมี
โอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทาน้ัน (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบ
ลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันท่ี 8 เรคยาวิค – ลองเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวคิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาสูทาเรือเรคยาวคิ เพ่ือใหทานไดสนุกไปกบักิจกรรมลองเรือชมปลาวาฬ 

เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว ในการชมวาฬแบบธรรมชาต ิวาฬมงิค (Minke Whale) 
หรือ ในสําเนียงภาษาไอซแลนดเรียกวา มิงคี (Minke) โดยการลองเรือชมวาฬใชเวลา
ประมาณ 3 ช่ัวโมง  *** หากมีเหตุปจจยัที่ทําใหไมสามารถลองเรือชมปลาวาฬได เชน 
สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือปจจัยดานความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินทาน
ละ 2, 500 บาท ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 



 

 

บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับเมืองเรคยาวิค โดยเมืองหลวงแหงน้ีนั้นเปนเมืองหลวง
ท่ีต้ังอยูใกลกับข้ัวโลกเหนือมากที่สุด โดยต้ังอยูไมไกลจากเสนอารกติกเซอรเคิลมาก
นัก โดยบายเรือนของเมืองหลวงแหงน้ีจะเต็มไปดวยสีสันสวยงาม บางหลังมีการวาด
การตูนและทําเปนกราฟฟต้ีท่ีดูดีมีเรื่องราว นําทานเดินทางสูยานเมืองเกา ใหทานเดิน
เลนซ้ือสินคาท่ีระลึกหรือถายรูปกบับานเรือและวิถีชีวติของผูคนที่น่ีตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทาอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักHOTEL STROM หรือเทียบเทา  

*** สําหรับยามค่ําคืนเมื่อทานมองไปทีบ่นทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะมี
โอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏใน
ตอนกลางคืนยามท่ีทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทาน้ัน (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือทราบ
ลวงหนาได โอกาสท่ีจะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันท่ี 9 เรคยาวิค– สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชาแบบกลอง (Breakfast Box) 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
09.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน AY992 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 10.20 น. 
และไปถึงกรงุเฮลซิงกิเวลา 15.50น.*** 

15.50 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิรอเปลี่ยนเคร่ือง 
17.30 น. เดินทางตอกลับสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน AY141 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 16.50 น. 
และไปถึงกรงุเทพเวลา 07.25 น.*** 

วันท่ี 10 กรุงเทพ 
07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

วันท่ี 10-19 ก.ย. 
62 125,000.- 125,000.- 125,000.- 90,900.- 22,900.- 

วันที่ 15-24 ต.ค 
62 119,900.- 119,900.- 119,900.- 84,900.- 18,900.- 

วันท่ี 13-22 
พ.ย. 62 114,900.- 114,900.- 114,900.- 82,900.- 17,900.- 

วันที่  7-16 ธ.ค. 
62 115,900.- 115,900.- 115,900.- 82,900.- 17,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซา (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยืน่วีซาในวันยืน่ เปนจํานวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
 6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
 7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอคน ตอวัน : 10 x 3 = 30 ยโูร) 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวซีา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวซีาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานทีใ่สปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมงีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาไอซแลนด  
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีาประมาณ 20-30 วนัทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global(อาคารเทรนดี้ ช้ัน 8) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี 
เพราะสถานทูตมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง

ขาวเท่านั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่
ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 
Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผู ้
เดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดย



 

 

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันยื�นวซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั�น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่
พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา
ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชีื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม



 

 

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่
ทําไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 
7. ทา่นไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่

เทา่น ั�น 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดทุ้ก
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกน 
 
(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 
 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที�เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชื�อ-นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 
    อเีมล............................................. 
 
12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
.......................................................................................................... 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั �งแตวั่นที�...............................ถงึวันที�..................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวัุนที� หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ .............................................    

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้



 

 

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


