
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

  

 

20.00 น. พร้อมกันที่  เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์  Finnair (AY)  ประตู 4 

เคาน์เตอร ์G โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่  โดยเทีย่วบนิที ่AY144 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  • เฮลซิงกิ 

วนัท่ีสอง เฮลซิงกิ • ท่าอากาศยานเคฟวาวิก  • เขาคีรก์จเูฟล • คาบสมุทรสไนล์แฟลสเ์นสส ์ 

หมู่บ้านอารน์าสตาปิ              (-/กลางวนั/เยน็) 

 

 

 



 

 

05.45 น. เดินทางถึง  ผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร(และเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง) (เวลา

ท้องถ่ินของประเทศฟินแลนดช้์ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) 

 

07.35 น. ออกเดนิทางสู่  

09.25 น. ถงึ  รบัสมัภาระ แลกเงนิ ก่อนพาท่าน มุ่งหน้าสู่ เมืองกรุนดารฟ์

จอรด์รู ์(Grundarfjörður) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงทางตะวนัตกของประเทศ เพื่อพาชมภูเขาไฟทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของไอซ์แลนด์ 

ภเูขาคีรก์จูเฟล (Kirkjufell) ที่ได้ชื่อว่าเป็นรูปปกของไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได้ เป็นฉากหลงังของซรีีย่์ชื่อดงัอย่าง Game Of Throne บรเิวณ

ใกล้ๆ กนัจะมนี ้าตก Kirkjufellsfoss อยู่ เป็นจุดถ่ายรปูทีต่อ้งไม่พลาดดว้ยประการทัง้ปวง 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน แบบบุฟเฟ่ต์ 



 

 

ผ่านชม คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ (Snæfellsnes peninsula) ทางฝัง่ตะวนัออกของเกาะ เต็มไปด้วยธรรมชาตทิี่ครบถ้วนทัง้น ้าตก 

ภูเขา ทะเล ทีม่ลีกัษณะไม่เหมอืนใครในโลก ตลอดทางท่านจะไม่สามารถหลบัลงไดอ้ย่างแน่นอน 

 

 จากนัน้ พาท่านแวะชม หมู่บ้านอารน์าสตาปิ (Arnastapi) เลก็น้อย หมู่บ้านชาวประมงขนาดเลก็ อนัเป็นที่ตัง้ของรูปปั้นหนิปารด์ุร์ ที่

เป็นครึง่คนครึง่โทรลลต์ามต านานพืน้บ้านของชาวนอรด์กิ และยงัมหีน้าผาหนิบะซอลลท์ีม่พี ืน้ล่างเป็นมหาสมุทร และยงัมีอกีสถานทีเ่ดด็คอื 

กาทแคลทตุร ์(Gatklettur) มลีกัษณะเป็นก้อนหนิขนาดใหญ่ทีม่หีลุมอยู่ตรงกลางท าใหเ้ขาดูเหมอืนอุโมงค์ ก่อนกลบัสู่เมอืงเรยาวคิ เมอืง

หลวงของประเทศ 



 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีที่มเีท

รดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร ์ (Thingvellir National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ที่อยู่บนถนนเส้นวงแหวน

ทองค า หรอื Golden Circle ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์อีกด้วย เป็นจุดส าคญัของประเทศทัง้ในทางภูมศิาสตร์และ

ประวตัศิาสตร ์เนื่องจากเป็นจุดรอยต่อของแผ่นเปลอืกโลกยุโรป และอเมรกิา  

วนัท่ีสาม อทุยานแห่งชาติซิงเควลลิร ์• น ้าพรุ้อนไกเซอร ์ • น ้าตกกลุลฟ์อส • เคอริด เครเตอร ์• เซลฟอส   

                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 

 



 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ินแบบบุฟเฟ่ต์  

จากนัน้ เดนิทางไปยงั น ้าพรุ้อนไกเซอร ์(Gaysir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ค าว่าไกเซอรเ์ป็นค าเรยีกปรากฎการณ์ทางธรรมชาตขิองการ

เกดิน ้าพุรอ้นลกัษณะหนึ่งซึ่งมไีม่กี่ที่ในโลกเท่านัน้ โดยไกเซอรข์องไอซ์แลนด์นัน้มขีนาดใหญ่มาก สามารถระเบดิพลงัน ้าจากใตพ้ภิพได้สงู

ถงึ 80 เมตร 



 

 

 

พาท่านชม  น ้าตกกลุล์ฟอส (Gulfoss) หรอืไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ มคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก น ้าที่ไหลลงสู่พืน้ล่างความสตูร 32 เมตร โดยมี

น ้าสฟ้ีาใส่สวยงามเนื่องจากเป็นน ้าทีไ่หลออกมาจากธารน ้าแขง็ ลดหลัน่กนั 3 ชัน้ ซึง่ค าว่ากุลลฟ์อสนัน้มคีวามหมายว่า น ้าตกทองค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุ่งหน้าสู่เมอืงเซลฟอสส ์พาท่านชม เคอริด เครเตอร ์(Kerid Crator) ทะเลสาบสนี ้าเงนิบนปากปล่อยภูเขาไฟอายุกว่า 3,000 ปี มคีวาม

ลกึประมาณ 55 เมตร กวาง 170 เมตร บรเิวณโดยรอบหนิจะมสีแีดง เนื่องจากเหลก็ในหนิลาวาทีเ่กดิปฏกิริยิากบัอากาศและน ้า 



 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  Hotel Selfoss หรือเทียบเท่า 

 (โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีที่มเีท

รดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วนัท่ีส่ี น ้าตกสโคการฟ์อส • น ้าตกเซลจาลนัดฟ์อส • Shuttle bus ชม Plane Wreck     

                 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 

 



 

 

ไม่ไกลกนัพาท่านชม น ้าตกเซลจาลนัดฟ์อส (Seljalandsfoss) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี อกีหนึ่งน ้าตกดงัทีโ่ดดเด่นดว้ยการที่

ท่านสามารถออ้มหลงัน ้าตกไป เพื่อถ่ายรปูมุมแปลกตาได ้ซึง่ไม่ใช่ทุกน ้าตกทีส่ามารถท าไดเ้ช่นนี้ 

 

พาท่านสู่ น ้าตกสโกรกาฟอส (Skógafoss) น ้าตกขนาดใหญ่อนัดบัที ่5  มคีวามสงูประมาณ 62 เมตร เป็นหนึ่งในน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม

เป็นอย่างมาก ดว้ยทีต่วัน ้าตกโอบลอ้มจากหุบเขา เสรมิความยิง่ใหญ่ของน ้าตกแห่งนี้ และเรายงัสามารถเขา้ไปใกลน้ ้าตกไดป้ระมาณนึงเลย

ทเีดยีว 

 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  



 

 

พาท่านนัง่รถ Shuttle Bus ไปยัง จุดถ่ายรูปซากเคร่ืองบินร้าง (Plane 
Wreck) ทีถ่อืเป็น หนึ่งในจุดในโพสการด์ของไอซ์แลนด ์ซึง่เดมิเป็นเครื่องบนิ
รุ่น DC-3 ของกองทพัสหรฐั ที่เกิดขดัข้องจนต้องลงจอดฉุดเฉินที่บริเวณนี้
(บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ยกเลกิกจิกรรมเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ า
นาย โดยจะยดึถงึความปลอดภยัของท่านเป็นล าดบัแรก) 

**ปกติทวัรจ์ะไม่จดัไปท่ีน่ีเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ทางทวัรข์องเราคิดว่า 
ไปทัง้ท่ีต้องไปให้สุด!!!!** 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  Fosshótel Núpar หรือเทียบเท่า 



 

 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีที่มเีท

รดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

HILIGHT!!!  พาท่านสู่ ถ า้น ้าแขง็สกาตาเฟล (Ice Cave)  กจิกรรมที่ไม่ควรพลาด และมไีม่กี่ที่ในโลกเท่านัน้ที่สามารถท ากิจกรรมนี้ได้ 
โดยท่านจะไดส้มัผสักบักลาเซยีอย่างใกลช้ดิ เป็นลกัษณะของการเดนิเขา้ไปในธารน ้าแขง็ทีม่อีายุกว่า 1,000 ปี โดยตวัถ ้าจะมลีกัษณะคลา้ย
ครสิตลั 

(ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีบรษิทัยกเลกิกจิกรรมเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านาย โดยจะยดึถงึความปลอดภยัของท่านเป็นล าดบัแรก) 
 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  

วนัท่ีห้า ถ า้น ้าแขง็สกาตาเฟล • ธารน ้าแขง็กลาเซียลากนู • ไดมอนดบี์ช • ธารน ้าแขง็สกาตาเฟล     

                 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 

 



 

 

เดนิทางสู่ โจกลุซาลอน (Jökulsárlón) ธารน ้าแขง็พนัปี อนัเป็นที่รูจ้กักนัเป็นอย่างดวี่าเป็นทะเลสาบธารน ้าแขง็ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ 

เป็นบรเิวณอ่าวปลายทางของธารน ้าแขง็ที่เชื่อมสู่ทะเล เป็นดัง่ทะเลสาบที่เกดิจากการละลายของธารน ้าแขง็ ท าใหน้ ้าในลากูนแห่งนี้มคีวาม

ใสเป็นอย่างมาก ถ้าโชคดที่านอาจะเหน็แมวน ้ามาว่ายน ้าเล่นอกีด้วย และเป็นอกีหนึ่งฉากของหนังสายลบัระดบัโลกอย่าง 007 ภาค Die 

Another Day 

 

อีกฟากของกลาเซียลากูนจะม ีไดมอนด์ บีช (Diamond Beach) หาดทรายที่มนี ้าแขง็ที่ใส่แต่ถูกเจียรไนดัง่เพชรโดยธรรมชาติอยู่เต็ม

ชายหาด ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพกบัความแปลกตาทอนัสวยงามทีธ่รรมชาตริงัสรรค์ 



 

 

 

เดนิทางสู่ สกาฟตาเฟล (Skatafell) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) หนึ่งในจุดทีท่่านสามารถเก็บภาพธารน ้าแขง็ไดส้ะดวกทีสุ่ดและใกล้

มาก กนิพืน้ทีร่าว 4,800 ตารางกโิลเมตร มกัเป็นจุดคุน้ตาทีน่ักท่องเทีย่วมกัจะถ่ายรปูคู่กบักลาเซยีกนั ก่อนพาท่านไปยงั Dyrhólaey 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  Hotel Dyrholaey หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีที่มเีท

รดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

วนัท่ีหก เมืองวิก เรยนิ์สฟายาร่า • หาดทรายด า • กิจกรรมขบัสโนวโ์มบิลบนธารน ้าแขง็     

                  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พาท่านชม หาดทรายด า (Black sand beach) หาด

ทรายทีเ่ป็นสดี าเนื่องจากการผุกร่อนของหนิภูเขาไฟ ถูก

จัดว่าเป็นหาดทรายด าที่สวยที่สุดแห่งนี้ของโลกเลย

ทีเดียว จากตรงนี้ท่านยังสามารถถ่ายรูปคู่กับหินบะ

ซอลท์ที่ถูกกัดเซาะจนเป็นแท่ง รูปร่างแปลกตา ในปี 

1991 หาดทรายด าแห่งนี้เคยถูกจดัให้เป็นหาดทรายที่

สวยทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย 

 



 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  

HILIGHT!!!  พาท่านไปสนุกสนานกบัอีก 1 กิจกรรมท่ีหาท าได้น้อยท่ีใน

โลก นัน่คอืการ ขบัสโนวโ์มบิลบนธารน ้าแขง็ ซึ่งถือเป็นกจิกรรมที่ไม่ควร

พลาดหากมาเยอืน โดยท่านจะไดน้ัง่รถบสัแบบพเิศษทีจ่ะพาท่านไต่เขาขึน้ไป

บนกลาเซยี ระหว่างทางท่านจะเหน็ทศันีภาพทีส่วยงาม ปกคลุมดว้ยหมิะขาด

นวล เป็นประกาย ก่อนถงึสถานีรบัรถ ใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบัการขบัสโนว 

โมบลิกบัชมววิสุด 

(ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีบรษิทัยกเลกิกจิกรรมเนื่องจากสภาพ

อากาศไม่เอือ้อ านาย โดยจะยดึถงึความปลอดภยัของท่านเป็นล าดบัแรก) 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  Hotel Dyrholaey หรือเทียบเท่า 



 

 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบั

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีที่มเีท

รดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองเรยาวิค (Reykjavík) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)เมอืงหลวงของประเทศ พาท่านทวัรร์อบเมอืงเรยาวกิ 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน Fish Of the day 

 หลงัจากที่ได้ชมธรรมชาตริอบเกาะกนัอย่างจุใจแล้ว พาท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมแปลกตาในเมอืงหลวง โดยเริม่กนัที่ โบสถ์

ฮลัล์กรีมสคิรค์ยา (Hallgrimskirkja) แลนด์มาร์กส าคญัของเมอืง สรา้งขึน้ในปี 1945 ใช้เวลา 38 ปีจงึแล้วเสรจ็ ตวัโบสถ์มคีวามสูง 73 

เมตร รปูแบบสถาปัตยกรรมไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากน ้าตก Svartifoss  ซึง่จะมหีนิบะซอลต์อยู่ทัง้ 2 ขา้งของน ้าตก 

วนัท่ีเจด็ เมืองเรคยาวิก • โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา • เดอะซนัโวยาจเจอร ์• ฮารป์า คอนเสิรต์ฮอลล์  

          (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

   

 

 

 



 

 

 

  

ไม่ไกลกนัใหท้่านแวะถ่ายรปูกบัประตมิากรรม เดอะซนัโวยาจเจอร ์

(Sun Voyager) ทีผู่ส้รา้งตคีวามหมายว่าเป็น เรอืแห่งความฝัน โดย

ตวัประตมิากรรมจะเป็นลกัษณะเหมอืนเรอืไวกิ้งหนัหน้าออกสู่ท้อง

ทะเลของไอซ์แลนด ์

 

แวะถ่ายรูปด้วยหน้า ฮาร์ปา คอนเสิร์ต ฮอลล์ (Harpa Concert 

Hall) ที่เปิดเป็นทางการเมืองปี 2011 ตกแต่งด้วยกระจกทัง้หลงั 

มูลค่าการสร้างกว่า 164 ล้านยูโร โดยฮอลล์หลกัสามารถจุผู้ชมได้

สงูสุดถงึ 1,800 คน ปัจจุบนัเป็นอกีหนึ่งจุดถ่ายท าภาพยนตรท์ีส่ าคญัของไอซ์แลนด์ 



 

 

 

ค า่    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

ท่ีพกั  Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีที่มเีท

รดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

 

 



 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 16) 

พาท่านแวะชมจุดต่างๆของเมอืง ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบโทนิน (Lake Tjörnin) ทะเลสาบกลางเมอืงที่เต็มไปด้วยฝงูเป็ดและหงส ์ใกล้กบั 

ศาลาว่าการกรุงเรคยาวิก (Reykjavík City Hall) และท่าเรือเก่า (Old Harbor) ท่าเรอืประมงเก่าของเมอืง ที่ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็นท่าเรอื

ส าหรบัพาชมปลาวาฬ และมขีองทีร่ะลกึขายอยู่มากมาย 

 

ก่อนใหท้่านได ้อิสระเดินเล่นในเมืองหลวงของไอซ์แลนด ์โดยเรยาวกินัน้ แม่ไม่ใชเ้มอืงใหญ่มาก แต่เป็นเมอืงทีท่รงเสน่หเ์ป็นอย่างมาก 

ทัง้ผูค้น รา้นรวง รวมไปถงึบา้นเรอืนทีต่กแต่งอย่างน่ารกัและน่าดงึดูดเป็นอย่างมาก 

วนัท่ีแปด ทะเลสาบโทนิน  • จดุชมวิวเพอรแ์ลน • เดินเล่นเมืองเรคยาวิก • บลูลากนู 

          (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

  

 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 

 



 

 

 

 

จากนัน้พาท่านสู่ จุดชมวิวเพอร์แลน (Perlan View Point) อาคาร

แลนด์มาร์กของเมอืงเรยาวกิ มคีวามสูง 25.7 เมตร ความพเิศษคอืโดม

แก้วขนาดใหญ่ ลกัษณะคล้ายดาดฟ้าเรอื ท าใหส้ามารถเหน็ทศันียภาพ

ของเมอืงเรคยาวกิ โดยค าว่า Perlan มาจากค าว่า The Pearl ที่แปลว่า

อ่าว 

 

 

เท่ียง   พิเศษสุด บริการอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคาร บนเพอรแ์ลนด ์ท่ีมีวิวพาโนราม่าแบบ 360 องศา ให้ท่านได้รบัประสบการณ์กบัม้ือพิเศษท่ีทางเราจดัให้ท่านโดยเฉพาะ 

**กรณีท่ีร้านอาหารเต็ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเป็นเป็นร้าน Apotek iceland แทน** 

 



 

 

 

พาท่านมาผ่อนคลายอรยิบทแช่น ้ารอ้นที ่ บูล ลากนู (Blue Lagoon) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ที่ห้ามพลาดด้วยประการทัง้ปวงเมื่อมาเยอืน

ไอซ์แลนด์ ท่านจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ลา้จากการเดนิทางตลอดหลายวนั 

ด้วยแร่ธาตุอย่างซลิกิาที่ส่งผลดตี่อผวิเป็นอย่างมาก และท่านยงัสามารถเลอืก

ซื้อผลติภณัฑบ์ ารุงผวิของแบรนด ์Blue Lagoon  

 

 
 
ค า่    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

ท่ีพกั  Radisson Reykjavik Keflavik Airport หรือเทียบเท่า 



 

 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมอืงใกลเ้คยีงในกรณีที่มเีท

รดแฟรห์รอืเทศกาล) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า บริการท่านแบบ Set Box  

น าท่านเดนิทางสู่  

 

10.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู่  (เพื่อท าการเปลีย่นเครื่อง) 

โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่AY992 

15.40 น. ถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ น าท่านเดินทางช้อปป้ิง ณ เมืองเฮลซิลกิ ณ ห้างสรรพสินค้าฟอรัม่ (FORUM SHOPPING CENTER) 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงเฮลซงิก ิซึง่มรีา้นคา้กว่า 120 รา้น ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝาก 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่  เพื่อท าการเชค็อนิ และท าคนืภาษ ี(TAX REFUND) 

 

00.45 น. เดนิทางกลบัสู่  

17.25 น. เดนิทางถงึ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

วนัท่ีเก้า ท่าอากาศยานเคฟวาวิก  • เฮลซิงกิ • ห้างสรรพสินค้าฟอรัม่ • สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู

       (เช้า/ - / - ) 

 

 

 

วนัท่ีสิบ ท่าอากาศยานเฮลซิลกิ  • ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย 

 

 

 



 

 

 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และ
เหตุสุดวิสยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจอง
ไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน
เดินทาง 

 

 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

มหศัจรรย.์..GRAND ICELAND สายการบินฟินแอร ์(AY) 10 วนั 7 คืน 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียง) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

17 - 26 พ.ย. 65 25+1 149,999 149,999 148,999 15,900 

8 – 17 ธ.ค. 65 25+1 149,999 149,999 148,999 15,900 

19 – 28 ม.ค. 66 25+1 145,999 145,999 144,999 15,900 

9 – 18 ก.พ. 66 25+1 145,999 145,999 144,999 15,900 

9 – 18 มี.ค. 66 25+1 139,999 139,999 138,999 15,900 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาทวัร ์
***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 

120,000-150,000 

กรณีมตีัว๋แลว้ หกัออกจากราคาทวัร ์ 30,000 



 

 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซงิก-ิเคฟวาวกิ-เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ) 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 10 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และบางคืนต้องพกัเดียว ท่านจะต้องช าระส่วนต่างนัน้เอง) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้หากสายการบนิมกีาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดตาม การ

เปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ ค่าน ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ สถานทูตฯจะไม่คนืค่าวซี่าใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

**กรณีมวีซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯจะคนืเงนิใหท้่าน 4,000 บาท** 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✓ ค่าประกนัสุขภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหว่างท่องเทีย่ว(เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการ

สญูเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ระบุอยู่ในหมวดอตัราค่าบรกิารนี้รวม 



 

 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ไม่บงัคบั ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 
 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

• ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 

2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่าง

ของห้องพกัเด่ียวด้วยตวัท่านเอง 

• การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

• โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจมขีนาดกะทดัรตัและไม่มอี่างอาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

• กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะในฤดูรอ้นเท่านัน้ 

• บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 50,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 



 

 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซี่าทีท่่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา  

• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิ

ถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทาง

หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100%  

• ทางบรษิทัฯ เริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื  ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอื

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  



 

 

• บรษิทัฯจะท าการยื่นวซี่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองที่นัง่ครบ 15 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัที่ไดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้

คณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเต็ม ทางบรษิทัต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าเดี่ยว ซึ่งทาง  ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าด้วย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวามประสงค์จะยื่นวซี่า

ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (15 

ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ที่เกดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าได้ครบ 15 ท่าน ทางบรษิัทฯยนิดีคนืเงนิให้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัรท์ัง้หมด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวนัอาทติย ์ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักล่าว 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 



 

 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั 

ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเ ที่ยว(ซึ่ง

ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอื

ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิัทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใ น

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดนปฏเิสธการเขา้และออก

ประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ์” ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวซี่าออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยค่ะ** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศเดนมารก์เพ่ือขอประเทศไอซ์แลนด)์ 



 

 

ยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (จามจรุีสแควร)์ 

 

ในการยื่นวซี่าทางสถานทูตจะเกบ็หนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกว่าจะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวซี่า ไม่สามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่า

ประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทติย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจชา้หรอืเรว็กว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต 

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีน้าเหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใชง้านเหลอืไม่

น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี่าดว้ย)  

***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือ

เดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

 

 

 
             กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุาแจ้ง

เจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. หลกัฐานการเงิน 

 



 

 

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ประกอบดว้ย 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

• Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงนิทัง้ 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 15 วนั)ก่อนวนัยื่นวซี่า    

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

ส าคญัมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้เดียวก่อนการย่ืนวีซ่าเดด็ขาด 

 
• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ้่ายไดน้ัน้ คอื 

-  พ่อ, แม่ สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้

- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื่อน ไม่สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได ้

• กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดงัน้ี  

-  ตอ้งท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  

   พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์  เช่น สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- หนังสอืรบัรองค่าใชจ้่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผูส้นบัสนุนและชื่อผูเ้ดนิทาง      

   ชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้อง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

 
 

3. หลกัฐานการท างาน 
 



 

 

• เจ้าของกิจการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

• พนักงานทัว่ไป  หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน พร้อมระบุวนัลาและประเทศท่ีเดินทาง

ทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ื่น) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีน ทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ื่น) 

 

 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 

• สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

     

• หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

• หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิามาดว้ย 

• หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ต่อ เดก็ 1 ท่าน เท่านัน้) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิาและมารดา  

  4. เอกสารส่วนตวั 
 

5. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



 

 

• ในกรณีท่ีเดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถทีจ่ะแสดงหน้าส าเนาหนังสอืเดนิทางของบดิาหรอืมารดา พรอ้มกบั ส าเนา 

หน้าวซี่า Schengen ทีย่งัมอีายุการใชง้านได ้แนบพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิทีส่ามารถยนืยนัไดว้่าไปพรอ้มกนัจงึจะสามารถยกเวน้ หนังสอืยนิยอมได้ 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 

• กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

• กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจรงิทีต่อ้งน าตดิตวัมาในวนัทีต่อ้งสแกนลายนิ้วมอื  

• บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลีย่นชื่อ เปลีย่นนามสกุล /สตูบิตัร (กรณีอายุต ่ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชใีนการขอยื่นวซี่า 

• เวลาการอนุมตัผิลวซี่าจะอยู่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรอื ในบางกรณีอาจ

ใชร้ะยะพจิารณานานกว่าทีก่ าหนด         

• ระหว่างพจิารณาไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพจิารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูต  ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิน้  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนทีค่อย

อ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจรงิความบดิเบียน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที่  

VISA ไม่ผ่านทุกกรณ ี*** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลค ารอ้งขอยื่น วีซ่า (ประเทศเดนมารก์เพื่อขอประเทศไอซ์แลนด)์  

(โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทกุข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวซ่ีา 

1.) ข้อมูลเก่ียวกบัหนงัสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   ___________________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเกา่(ถา้ม)ี  ________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 
   
       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ______________________________________________________________________________________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________________________________________________________________________________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีส่ามารถตดิต่อได)้   _______________________________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์อืถอื  ____________________________________    E-mail :   __________________________________________________________ 

สถานภาพ :  โสด  สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส  สมรสไม่ไดจ้ดทะเบยีน   

 หย่า  หมา้ย 

             



 

 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอยีดของคูส่มรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคูส่มรส   _______________________________________________________________________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________________________________________________________________________________________ 

2.1 ชื่อ-นามสกลุบุตร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

บุตรคนที ่1 ชื่อ      นามสกุล     

วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ      

บุตรคนที ่2 ชื่อ      นามสกุล     

วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ      

บุตรคนที ่3 ชื่อ      นามสกุล     

วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ      

2.2 ชื่อ-นามสกลุสมาชกิในครอบครวั พี,่ น้อง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

พี,่ น้อง ที ่1 ชื่อ     นามสกุล     

วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ      

พี,่ น้อง ที ่2 ชื่อ     นามสกุล     

วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ      

พี,่ น้อง ที ่3 ชื่อ     นามสกุล     

วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ      

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ ลงในช่องวา่ง 

3.1) ชื่อบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

3.2) ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  _________________________________ 



 

 

       4.)  ขอ้มลูเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซีา่เชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

           ม ี วนัทีอ่อกวซี่า และวนัทีห่มดอายุวซีา่ ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซี่า  ________________________วนัหมดอายวุซี่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซี่า  ________________________วนัหมดอายวุซี่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซี่า  ________________________วนัหมดอายวุซี่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซี่า  ________________________วนัหมดอายวุซี่า  _________________________ 

         ไม่เคยมวีซี่าเชงเกน้ 

4.1.1) ถา้ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายน้ิวมอืลา่สดุ  

                      ไดจ้ากหน้าวซี่าเชงเกน้ล่าสดุทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง  
 

           ออกค่าใชจ้่ายเอง                        

           มผีูอ้อกค่าใชจ้า่ยให ้   ระบุชื่อ    ความสมัพนัธ ์    


