
 

 

รหัสทัวร GOH1903719 
ทัวรไอซแลนด CHARMING ICELAND 10 วัน 7 คืน (AY) 
ภูเขาเคิรกจเูฟล   เรคฮอลท   บอน้ําพุรอนเดลดารตุงกูเวอร 
Golden Circle   อุทยานแหงชาติซิงเควลลริ   น้ําตกสโกกาฟอสส 
ทุงน้ําแข็งไมดรัลโจกูล   ขับรถสโนวโมบิลตะลุยหิมะ 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

เดนิทาง เมษายน 63 

ราคาแนะนาํเพยีง 122,999.- 



 

 

 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

20.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทางเขาประตู 
4 เคานเตอร G สายการบินฟนนแอร พบเจาหนาที่จะคอยอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน 

23.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิดวยเที่ยวบิน AY144 
วันที่ 2 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิรกจูเฟล - เรคฮอลท 

05.55 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปลี่ยนเครื่อง 
07.45 น. ออกเดินทางตอสูประเทศไอซแลนดดวยเที่ยวบิน AY991 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค 

(Reykjavik)  ประเทศไอซแลนด นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  นํา
ทานเดินทางตอสูภู เขาเคิ รกจู เฟล (Kirkjufell) หรือ ภู เขาโบสถ  (Church 
Mouuntain) ตัวภูเขาจะมีลักษณะเปนชั้นๆ ตางสีกัน สูง 463 เมตร ชั้นลางสุดจะ
เปนฟอสซิล ซึ่งเชื่อกันวาเกิดตั้งแตยุคน้ําแข็งเปนลานปมาแลว สวนชั้นบนซึ่งเปนหิน
ลาวา เกิดในชวงที่ยุคน้ําแข็งเร่ิมอุนขึ้นและมีอายุหินนอยกวาช้ันลาง  

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. เฮลซงิกิ – เรคยาวคิ – ภเูขาเคิรก์จเูฟล - เรคฮอลท ์
วนัที� �. เรคฮอลท ์– บ่อนํ�าพรุอ้นเดลดารต์งุกเูวอร ์- Golden Circle – อทุยานแห่งชาตซิิงเควลลิร ์-– เฮกลา   
วนัที� �. เฮกลา – นํ�าตกสโกกา้ฟอสส ์– ทุ่งนํ�าแข็งไมดรลัโจกลู – ขบัรถสโนวโ์มบิลตะลยุหิมะ – วิค 
วนัที� �. วิค - ทะเลสาบโจกลุซาลอน – อทุยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล ์– วิค 
วนัที� �. วิค – กรนิกว์กิ – บลลูากนู - เรคยาวิค 
วนัที� �.เรคยาวคิ – ลานมนันาเลยการ ์–นํ�าตกเซลยาลนัสฟ์อสส ์-เซลสฟ์อส 
วนัที� �. เซลสฟ์อส – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค 
วนัที� �  เรคยาวคิ – สนามบิน 
วนัที� �� กรุงเทพ 
 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

      บาย นําทานขมความสวยงามของ ภูเขาเคริกจูเฟล (Kirkjufell)  โดยภูเขาแหงน้ีเปนหน่ึง
ในสัญลักษณของไอซแลนดที่นักทองเที่ยวและชางภาพมืออาชีพจากทั่วโลกตองมา
เยือน ดวยภูมิทัศนสุดแปลกตาจากหาดทรายและชายทะเล นอกจากน้ันบริเวณใกลๆก็
เปนที่ตั้งของน้ําตกเคิรกจูเฟลอีกดวย อิสระใหทานถายรูปภูเขาและน้ําตกตามอัธยาศัย 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองเรคฮอลท (Reykholt) เมืองทางฝم�งตะวันตก
ของไอซแลนด นําทานชมความนารักของเมืองเล็กๆ และ แวะถายรูปกับโบสถประจํา
เมือง (Reykholt Church) ซึ่งสรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 12 อิสระใหทานเดินเลน
ตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HUSAFELL หรือเทียบเทา  

 *** สําหรับยามคํ่าคืนเม่ือทานมองไปทีบ่นทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะ
มีโอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏ
ในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทานั้น (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 
 
 



 

 

วันที่ 3 เรคฮอลท – บอนํ้าพุรอนเดลดารตุงกูเวอร - Golden Circle –  
อุทยานแหงชาติซิงเควลลิร -– เฮกลา   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 หลังจากน้ันนําทานชมบอนํ้าพุรอนเดลดารตุงกู เวอร (Deildartunguhver 

Thermal Spring) ที่มีอุณหภูมิน้ําสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียสเปนบอน้ําพุรอนที่
ใหญที่สุดในไอซแลนด และไหลเร็วที่สุดในยุโรปอีกดวย ไดเวลาอันสมควรนําทาน
เดินทางตอสูกรุงเรคยาวิค (Reykjavik) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเที่ยวชมความมหัศจรรยเหนือธรรมชาติของไอซแลนด ในเสนทางวงกลม

ทองคํา หรือ (Golden  Circle) ทัศนียภาพของทุงหญาตัดกับทุงลาวา มีฝูงแกะ วัว 
และมาไอซแลนดหากินอยูตามธรรมชาติ นําทานชมความงามของธรรมชาติที่สรร
สรางขึ้นภายในอุทยานแหงชาติซิงเควลลิร (Thingvellir national park) ซึ่งไดรับ
การรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ    ตั้งอยูระหวางรอย
แยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเปนทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ
ที่สุดในไอซแลนด ใกลกับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล 
Hengill  เปนจุดกําเนิดทางประวัติศาสตรและทางธรณีวิทยา เพราะเปนจุดที่มีรอย
เล่ือนของโลกเปนระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ซิงเควลลิรตั้งอยูตรงรอยแยกของหุบ
เขากับทะเลสาบ Singvellavatn ซึ่งเปนทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไอซแลนดใกลกับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล 
(Hengill) เปนจุดกําเนิดทางดานประวัติศาสตรและทางธรณีวิทยา เพราะเปนจุดที่มี
รอยเลื่อนของโลกระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหวางทางแวะชม รองรอยปลอง
ภูเขาไฟที่ดับแลวมีน้ําทวมขังจนเปนทะเลสาบกวาง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก STRACTA หรือเทียบเทา 

*** สําหรับยามคํ่าคืนเม่ือทานมองไปที่บนทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะ
มีโอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏ
ในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทานั้น (การพบเห็น



 

 

ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันที่ 4 เฮกลา – นํ้าตกสโกกาฟอสส – ทุงนํ้าแข็งไมดรัลโจกูล –  
ขับรถสโนวโมบิลตะลุยหิมะ – วิค 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสู ทางใตของประเทศไอซแลนด ระหวางทางชมทัศนียภาพสองขาง

ทางที่เต็มไปดวยฟารมปศุสัตวของชาวนาและฉากหลังเปนภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่
มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับนาทะเลและมีชื่อเสียงที่สุดในไอซแลนด ผาน
การระเบิดมาแลวถึง 18 ครั้งและครั้งลาสุดในป 2000 นําทานถายรูปกับน้ําตกส
โกกาฟอสส (Skogafoss Waterfalls) ที่มีความสูง 62 เมตร เปนน้ําตกที่มีความ
สวยงามแหงหน่ึงของประเทศไอซแลนด โดยน้ําตกแหงน้ีจะตกลงมาจากหนาผาสูง 
แรงกระเทกของน้ําจะแผละอองออกไปทั่วอาณาบริเวณ รอบๆจะเต็มไปดวยหญา
ตระกูลมอสและเฟรนโอบลอมน้ําตกไวอยางสวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูทุงน้ําแข็งไมดรัลโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนที่สูง

ที่สุดในโลก มีความกวางใหญเปนอันดับ 4 พื้นที่กวา 596 ตารางกิโลเมตร นําทาน
ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ใหทานไดสนุกตื่นเตนกับลานน้ําแข็ง
กวางใหญ ซึ่งเปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง ** หากมีเหตุปจจัยที่ทํา
ใหไมสามารถขับรถสโนวโมบิลได เชนสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือปจจัยดาน
ความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินทานละ 5,800 บาท **  หลังจากน้ันนําทาน
เดินทางสูหมูบานวิค (Vik) หมูบานเล็กๆทางตอนใตสุดของไอซแลนด ที่มีรายชื่อใน
การจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อป 1991 เปนหมูบานที่มีฝนตกมากที่สุดใน
ไอซแลนด ถึงแมวาจะไมใชชายหาดที่ดีที่สุดแตก็เปนสถานที่นามหัศจรรยที่นาไปชม
เปนอยางยิง่ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก STRACTA หรือเทียบเทา 

*** สําหรับยามคํ่าคืนเม่ือทานมองไปที่บนทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะ
มีโอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 



 

 

borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏ
ในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทานั้น (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันที่ 5 วิค - ทะเลสาบโจกุลซาลอน – อุทยานแหงชาติสเกฟตาลเฟลล – วิค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เ ทะเลสาบธารน้ําแข็งที่
รูจักกันเปนอยางดีวาเปนทะเลสาบธารน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด เกิด
จากการละลายธารน้ําแข็ง ปจจุบันมีพื้นที่กวางถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ
ความลึกของน้ําในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาต่ืนใจกับไอซเบิรก (Iceberg) หรือ 
ภูเขาน้ําแข็งกอนโต เรียงรายโผลพนพื้นน้ําของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดด
กอใหเกิดสีสันสวยงามที่มีอยูไมกี่แหงในโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติสเกฟตาลเฟลล (Skaftafell National Park) 

ระหวางทางผานเมือง Kirkjubaejarklaustur ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญเปน
แนวกวางที่ เกิดการเย็นลงอยางชาๆ ทําให เกิดแนวแตกเปนเสาเหลี่ยม เปน
ปรากฎการณทางธรรมชาติอันนาทึ่ง จนเขาสูเขตอุทยานฯที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 
ตั้งอยูใตธารน้ําแข็งที่ ใหญที่สุดเรียกวาวาตนาเยอคูตล (Vatnajökull) มีขนาด 
8,300 ตารางกิโลเมตร เทากับธารน้ําแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนา
มากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DYRHOLAEY หรือเทียบเทา 

*** สําหรับยามคํ่าคืนเม่ือทานมองไปที่บนทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะ
มีโอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏ
ในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทานั้น (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 



 

 

วันที่ 6 วิค – กรินกวิก – บลูลากูน - เรคยาวิค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองกรินกวิก (Grindavik) เพื่อนําทานสูบลูลากูน (Blue 
Lagoon) แหลงน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงโดงดังของไอซแลนด เปนเขตที่มีการเคลื่อนตัว
ของหินหลอมละลายใตดิน มากที่สุดในโลกแหงหน่ึง การเคลื่อนตัวน้ีทําใหน้ําในบอ
รอนขึ้นและมีไอน้ําระเหยขึ้นมา เปนสถานที่อาบน้ําแรขนาดใหญและมีชื่อเสียงที่สุดใน
โลก เปนบอน้ํารอนที่มีแรธาตุอุดมสมบูรณหลายชนิด ซึ่งชวยรักษาผิวพรรณใหเปลง
ปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยใหทานแชตัวในสระธรรมชาติ ผอนคลายความเมื่อยลา
จากการเดินทาง ทดสอบพอกหนาดวยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทําใหผิวพรรณผอง
ใสเรียบลื่นขึ้นตั้งแตครั้งแรก ผลิตภัณฑบํารุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเปนสินคายอด
นิยมของผูไปเยือน (มีบริการผาเช็ดตัวรวมอยูในคาทัวร และ มีชุดวายน้ําใหเชา) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับกรุงเรคยาวิค เมืองหลวงประเทศไอซแลนด 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก REYKJAVIK LIGHTS  หรือเทียบเทา 
*** สําหรับยามคํ่าคืนเม่ือทานมองไปที่บนทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะ
มีโอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏ
ในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทานั้น (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันที่ 7 เรคยาวิค – ลานมันนาเลยการ –นํ้าตกเซลยาลันสฟอสส -เซลสฟอส  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูลานมันนาเลยการ (Landmannalaugar ) ที่ตั้งอยูบนเนินภูเขา
สูงบนดอย ของประเทศไอซแลนด ที่น่ีเปนที่ที่ทุกคนที่มาเยี่ยมชมไอซแลนดตองมา. 
ที่น่ีเปนหน่ึงในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในประเทศไอซแลนด เต็มไปดวยวิวทิวทัศที่
สวยงาม, หลากหลายส,ี น้ําพุที่เดือด และ แมน้ําหลายสายที่ไหลผานภูเขา ทําใหท่ีเปน
สถานที่ท่ีแปลกไมเหมือนท่ีอ่ืนใด. 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จากน้ันนาทานชมน้ําตกอีกแหงที่สวยงามไมแพกันคือน้ําตกเซลยาลันสฟอสส 
(Seljalandsfoss Waterfalls) ที่มีความสูงใกลเคียงกันอยูที่ 60 เมตร เปนอีก
หน่ึงน้ําตกที่มีชื่อเสียงของไอซแลนด ซึ่งน้ําตกแหงน้ีทานสามารถเดินผานมานน้ําเขาไป
สัมผัสวิวดานหลังไดอีกดวย หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเซลสฟอส 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL SOUTH COAST หรือเทียบเทา 

*** สําหรับยามคํ่าคืนเม่ือทานมองไปที่บนทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะ
มีโอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏ
ในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทานั้น (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 
 

วันที่ 8 เซลสฟอส – ลองเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาสูทาเรือเรคยาวิค เพื่อใหทานไดสนุกไปกับกิจกรรมลองเรือชมปลาวาฬ 
เปนที่นิยมของนักทองเท่ียว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค (Minke Whale) 
หรือ ในสําเนียงภาษาไอซแลนดเรียกวา มิงคี (Minke) โดยการลองเรือชมวาฬใชเวลา



 

 

ประมาณ 3 ชั่วโมง  *** หากมีเหตุปจจัยที่ทําใหไมสามารถลองเรือชมปลาวาฬได เชน 
สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือปจจัยดานความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินทาน
ละ 2, 500 บาท ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 
บาย หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับเมืองเรคยาวิค โดยเมืองหลวงแหงน้ีนั้นเปนเมืองหลวง

ที่ตั้งอยูใกลกับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยูไมไกลจากเสนอารกติกเซอรเคิลมาก
นัก โดยบายเรือนของเมืองหลวงแหงน้ีจะเต็มไปดวยสีสันสวยงาม บางหลังมีการวาด
การตูนและทําเปนกราฟฟตี้ที่ดูดีมีเรื่องราว นําทานชมเมืองหลวงแหงของประเทศ
ไอซแลนด นําทานแวะถายรูปกับโบสถฮัลลกรีมสคิรคยา (Hallgrímskirkja) โบสถ
ทางศาสนาคริสตที่สูงที่สุดในไอซแลนด เปนจุดที่สูงอีกจุดหน่ึงของเมือง โบสถน้ีมี
ความสําคัญในฐานะเปน ศาสนสถาน เปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณของสถาปนิก
กุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเปนผูออกแบบสถาปตยกรรมแนวอิมพราสชั่น
นิสท เริ่มสรางในป ค.ศ.1945 จนกระทั่งแลวเสร็จในป ค.ศ.1986 รวมเวลากอสราง
กวา 38 ป แลวนําทานชมเพอรลัน (Perlan) หรือ The Pearl เปนสถานที่ที่มี
เอกลักษณโดดเดนไวสําหรับตอนรับแขกบานแขกเมืองโดยสถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร 
เปนผูออกแบบ อาคารรูปทรงคลายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยูบนฐานที่คลายถังน้ํามองเห็นได
ในระยะไกล แบ งเปนสวนตางๆ เชน รานอาหาร, รานไอศกรีม , พิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรไวกิ้ง, สวนน้ํา และรานขายของที่ระลึก 



 

 

คํ่า รับประทาอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก REYKJAVIK LIGHTS  หรือเทียบเทา  

*** สําหรับยามคํ่าคืนเม่ือทานมองไปที่บนทองฟ�าของประเทศไอซแลนด ทานจะ
มีโอกาสไดพบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) ซึ่งเปนแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏ
ในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในพ้ืนที่ๆมีอากาศหนาวเทานั้น (การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ) *** 

วันที่ 9 เรคยาวิค– สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชาแบบกลอง (Breakfast Box) 

 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 
มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

09.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน AY992 
15.50 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเครื่อง 
17.30 น. เดินทางตอกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน AY141 
วันที่ 10 กรุงเทพ 
07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
CHARMING ICELAND 

ไอซแลนด 
10 วัน 7 คนื  

โดยสายการบินฟนนแอร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 5-14 เม.ย. 63 122,999.- 122,999.- 122,999.- 82,999- 12,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซา (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
 6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
 7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอคน ตอวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 



 

 

และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาไอซแลนด  
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 20-30 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global(อาคารเทรนดี้ ช้ัน 8) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 
3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี 



 

 

หรือ Statement บญัชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 6 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบญัชีไมเกิน 15 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบญัชีกระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  



 

 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกบับุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะควิเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ

วีซาเทาน้ัน 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจบุัน .................................. 
   สญัชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                 หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
 
 



 

 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นกัศึกษา กรุณากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได      ใชไดตั้งแตวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)................................... 

**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


