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FINLAND AND ICELAND 
ฟินแลนดแ์ละไอซแ์ลนด ์

10 วัน 7 คนื  
เดนิทาง มนีาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง ,109,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. เฮลซิงกิ – อนสุาวรียซ์ิเบลอิสุ- จตัรุสัซีเนเตอร ์

วนัท่ี 3. เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภเูขาเคริก์จเูฟล – เรคฮอลท ์

วนัท่ี 4. เรคฮอลท ์– บอ่น า้พรุอ้นเดลดารต์งุกเูวอร ์- Golden Circle – อทุยานแห่งชาตซิิงเควลลริ ์– เฮกลา   

วนัท่ี 5. เฮกลา – น า้ตกสโกกา้ฟอสส ์– ทุ่งน า้แขง็ไมดรลัโจกลู – ขบัรถสโนวโ์มบลิตะลยุหิมะ – วคิ 

วนัท่ี 6.  วคิ - ทะเลสาบโจกลุซาลอน – อทุยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล ์– วคิ 

วนัท่ี 7.วคิ – กรนิกว์กิ – บลลูากนู - เรคยาวคิ 

วนัท่ี 8. เรคยาวคิ– ลอ่งเรือชมปลาวาฬ –สนามบิน 

วนัท่ี 9 เฮลซิงก–ิ สนามบนิ 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 

วนัท่ี 11 กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ทางเขา้ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สายการบินฟินนแ์อร ์
พบเจา้หนา้ท่ีจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

23.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิดว้ยเท่ียวบนิ AY144 

วันท ี2 เฮลซิงกิ – อนุสาวรียซ์ิเบลิอุส- จัตุรัสซีเนเตอร ์ 
05.20 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์

(Finland)  ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์เฮลซิงกิไดร้บัฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” ความ
งดงามของสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย น าท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส ( Sibelius 
monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลอิสุ สรา้งขึน้เพ่ือสดดุีใหแ้ก่ Jean Sibelius นกัประพนัธเ์พลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยู่
กลางแจง้ ดแูปลกตาทนัสมยั เป็นผลงานของศลิปิน Eila Hiltunen สรา้งโดยน าเอาแท่งเหล็ก 600 แท่ง มาเช่ือมเขา้ดว้ยกัน
จนออกมาเป็นรูปรา่งของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนกั 24 ตนั ตัง้อยู่กลางแจง้อย่างโดดเดน่เป็นสง่า  

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 ชมตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของท่ีระลกึ ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้

และดอกไม ้แลว้ยงัเป็นท่ีตัง้สถานท่ีส  าคญั อาทิเช่น ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์จากนัน้น าท่านชมจัตรุสั
ซีเนเตอร ์(Senate Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคญัๆท่ีสรา้งในยุคท่ีอยู่ใตก้ารปกครองของรสัเซียและเป็นศนูยก์ลาง
ทางประวตัศิาสตรข์องเฮลซิงกิ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO  หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที ่3 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิรก์จูเฟล – เรคฮอลท ์ 
05.20 น. เดนิทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปล่ียนเครื่อง 
07.40น. ออกเดนิทางตอ่สูป่ระเทศไอซแ์ลนดด์ว้ยเท่ียวบนิ AY991 

09.30  น. เดนิทางถึงสนามบนิเคฟลาวกิ (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวคิ (Reykjavik)  ประเทศไอซแ์ลนด ์น าท่านผ่าน
พธีิตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  น าท่านเดนิทางตอ่สูภู่เขาเคิรก์จูเฟล (Kirkjufell) หรือ ภเูขาโบสถ ์(Church Mouuntain) 
ตวัภเูขาจะมีลกัษณะเป็นชัน้ๆ ตา่งสีกนั สงู 463 เมตร ชัน้ล่างสดุจะเป็นฟอสซิล ซึ่งเช่ือกันว่าเกิดตัง้แต่ยุคน า้แข็งเป็นลา้นปี
มาแลว้ สว่นชัน้บนซึ่งเป็นหินลาวา เกิดในช่วงท่ียคุน า้แขง็เริม่อุ่นขึน้และมีอายหุินนอ้ยกวา่ชัน้ลา่ง  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

      บ่าย น าท่านขมความสวยงามของ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell)  โดยภูเขาแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ท่ี
นักท่องเท่ียวและช่างภาพมืออาชีพจากทั่ วโลกต้องมาเยือน ด้วยภูมิทัศน์สุดแปลกตาจากหาดทรายและชายทะเล 
นอกจากนัน้บรเิวณใกล้ๆ ก็เป็นท่ีตัง้ของน า้ตกเคริก์จเูฟลอีกดว้ย อิสระใหท้่านถ่ายรูปภูเขาและน า้ตกตามอัธยาศยั หลงัจาก
นัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเรคฮอลท ์(Reykholt) เมืองทางฝ่ังตะวนัตกของไอซแ์ลนด ์น าท่านชมความน่ารกัของเมือง
เลก็ๆ และ แวะถ่ายรูปกบัโบสถป์ระจ าเมือง (Reykholt Church) ซึ่งสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 12 อิสระใหท้่านเดินเล่นตาม
อธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HUSAFELL หรือเทียบเท่า  

 *** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปทีบ่นท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเหน็กับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่4 
เรคฮอลท ์– บ่อน า้พุร้อนเดลดารตุ์งกูเวอร ์- Golden Circle – อุทยาน
แห่งชาตซิิงเควลลิร ์– เฮกลา   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หลงัจากนัน้น าท่านชมบ่อน ้าพุร้อนเดลดารตุ์งกูเวอร ์(Deildartunguhver Thermal Spring) ท่ีมีอุณหภูมิน า้สงูท่ีสดุถึง 

97 องศาเซลเซียสเป็นบ่อน า้พุรอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์และไหลเร็วท่ีสดุในยุโรปอีกดว้ย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน
เดนิทางตอ่สูก่รุงเรคยาวคิ (Reykjavik) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด ์ใน เส้นทางวงกลมทองค า หรือ (Golden  Circle) 
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ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ ววั และมา้ไอซ์แลนดห์ากินอยู่ตามธรรมชาติ น าท่านชมความงามของ
ธรรมชาตท่ีิสรรสรา้งขึน้ภายในอทุยานแห่งชาตซิิงเควลลริ ์(Thingvellir national park) ซึ่งไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ    ตัง้อยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตาม
ธรรมชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุในไอซแ์ลนด ์ใกลก้ับคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์Hengill  เป็นจุดก าเนิด
ทางประวตัศิาสตรแ์ละทางธรณีวทิยา เพราะเป็นจดุท่ีมีรอยเล่ือนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ซิงเควลลิรต์ัง้อยู่
ตรงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Singvellavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซแ์ลนดใ์กลก้ับ
คาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภเูขาไฟเฮนกิลล ์(Hengill) เป็นจดุก าเนิดทางดา้นประวตัิศาสตรแ์ละทางธรณีวิทยา 
เพราะเป็นจดุท่ีมีรอยเล่ือนของโลกระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้มีน า้
ท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั STRACTA หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปทีบ่นท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่5 
เฮกลา – น า้ตกสโกก้าฟอสส ์– ทุ่งน ้าแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนวโ์ม
บิลตะลุยหมิะ – วิค  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ ทางใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยฟารม์ปศสุตัวข์อง

ชาวนาและฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ท่ีมีความสงูถึง 1,491 เมตรเหนือระดบันา้ทะเลและมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
ไอซแ์ลนด ์ผ่านการระเบิดมาแลว้ถึง 18 ครัง้และครัง้ล่าสดุในปี 2000 น าท่านถ่ายรูปกับน า้ตกสโกกา้ฟอสส ์(Skogafoss 
Waterfalls) ท่ีมีความสงู 62 เมตร เป็นน า้ตกท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยน า้ตกแห่งนีจ้ะตกลงมา
จากหนา้ผาสงู แรงกระเทกของน า้จะแผล่ะอองออกไปทั่วอาณาบริเวณ รอบๆจะเต็มไปดว้ยหญ้าตระกูลมอสและเฟิรน์โอบ
ลอ้มน า้ตกไวอ้ย่างสวยงาม   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูทุ่่งน า้แขง็ไมดรลัโจกลู (Myrdalsjokull Glacier) บนดนิแดนท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีความกวา้งใหญ่เป็นอันดบั 4 

พืน้ท่ีกว่า 596 ตารางกิโลเมตร น าท่านขบัรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ใหท้่านไดส้นุกตื่นเตน้กับลานน า้แข็ง
กวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณส์ดุสนกุและเรา้ใจเป็นอย่างยิ่ง ** หากมีเหตปัุจจยัท่ีท าใหไ้มส่ามารถขบัรถสโนวโ์มบิลได ้เช่น
สภาพอากาศไมเ่อือ้อ  านวย หรือปัจจัยดา้นความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 5,800 บาท **  หลงัจากนั้นน า
ท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นวคิ (Vik) หมูบ่า้นเลก็ๆทางตอนใตส้ดุของไอซแ์ลนด ์ท่ีมีรายช่ือในการจัดอันดบัชายหาดท่ีสวยท่ีสดุใน
โลกเม่ือปี 1991 เป็นหมูบ่า้นท่ีมีฝนตกมากท่ีสดุในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว้า่จะไมใ่ช่ชายหาดท่ีดีท่ีสดุแต่ก็เป็นสถานท่ีน่ามหัศจรรย์
ท่ีน่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั STRACTA หรือเทียบเท่า 
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*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปทีบ่นท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่6 วิค - ทะเลสาบโจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาตสิเกฟตาลเฟลล ์– วิค  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เ ทะเลสาบธารน า้แข็งท่ีรูจ้ักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธาร
น า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซแ์ลนด ์เกิดจากการละลายธารน า้แข็ง ปัจจุบนัมีพืน้ท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมี
ความความลกึของน า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซเ์บิรก์ (Iceberg) หรือ ภูเขาน า้แข็งกอ้นโต เรียงรายโผล่
พน้พืน้น า้ของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กิดสีสนัสวยงามท่ีมีอยู่ไมก่ี่แห่งในโลก  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล ์(Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่านเมือง Kirkjubaejarklaustur 

ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งท่ีเกิดการเย็นลงอย่างชา้ๆ ท าใหเ้กิดแนวแตกเป็นเสาเหล่ียม เป็นปรากฎการณ์
ทางธรรมชาตอินัน่าทึ่ง จนเขา้สูเ่ขตอทุยานฯท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ตัง้อยู่ใตธ้ารน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุเรียกว่าวาตนาเยอคตูล ์
(Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากบัธารน า้แขง็ในทวีปยโุรปรวมกนัและขนาดความหนามากท่ีสดุประมาณ 
1,000 เมตร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DYRHOLAEY หรือเทยีบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปทีบ่นท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่7 วิค – กรินกว์ิก – บลูลากูน – เรคยาวิค  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกรินกว์กิ (Grindavik) เพ่ือน าท่านสู่บลูลากูน (Blue Lagoon) แหลง่น า้พรุอ้นท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของ
ไอซแ์ลนด ์เป็นเขตท่ีมีการเคล่ือนตวัของหินหลอมละลายใตด้นิ มากท่ีสดุในโลกแห่งหนึ่ง การเคล่ือนตวันีท้  าใหน้ า้ในบ่อรอ้น
ขึน้และมีไอน า้ระเหยขึน้มา เป็นสถานท่ีอาบน า้แรข่นาดใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสดุในโลก เป็นบอ่น า้รอ้นท่ีมีแรธ่าตอุุดมสมบูรณ์
หลายชนิด ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความ
เม่ือยลา้จากการเดินทาง ทดสอบพอกหนา้ดว้ยโคลนสีขาวของบลลูากูนท่ีท าใหผ้ิวพรรณผ่องใสเรียบล่ืนขึน้ตัง้แต่ครั้ งแรก 
ผลติภณัฑบ์  ารุงผวิหลากชนิดของบลลูากนูเป็นสนิคา้ยอดนิยมของผูไ้ปเยือน (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทัวร ์และ มีชุด
วา่ยน า้ใหเ้ช่า) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบักรุงเรคยาวคิ เมืองหลวงประเทศไอซแ์ลนด ์
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั REYKJAVIK LIGHTS  หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปทีบ่นท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่8 เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – สนามบิน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้สูท่่าเรือเรคยาวคิ เพ่ือใหท้่านไดส้นกุไปกบักิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว ในการชม
วาฬแบบธรรมชาต ิวาฬมงิค ์(Minke Whale) หรือ ในส าเนียงภาษาไอซแ์ลนดเ์รียกวา่ มิงคี (Minke) โดยการล่องเรือชมวาฬ
ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง  *** หากมีเหตปัุจจัยท่ีท าใหไ้ม่สามารถล่องเรือชมปลาวาฬได ้เช่น สภาพอากาศไม่เอือ้อ  านวย 
หรือปัจจยัดา้นความปลอดภยั ทางบรษัิทจะขอคืนเงินท่านละ่ 2, 500 บาท ** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูส่นามบนิ 

18.50 น. เดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ดว้ยเท่ียวบนิ AY994 
 
 

วันท ี9 เฮลซิงกิ – สนามบิน 
00.20 น. เดนิทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปล่ียนเครื่อง 

 น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั ณ กรุงเฮลซิงกิ  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO  หรือเทียบเท่า 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซิงกิ 

16.50 น. เดนิทางตอ่กลบัสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิ AY141 

วันท ี10 กรุงเทพ 
07.25 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 

FINLAND AND ICELAND 
ฟินแลนดแ์ละไอซแ์ลนด ์

10 วัน 7 คนื 
โดยสายการบนิฟินแอร ์

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที ่20 – 29 มี.ค. 62 109,900.- 109,900.- 109,900.- 67,900- 17,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่า (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ไอซแ์ลนด ์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 20-30 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 8) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 



  12  FINLAND AND ICELAND ฟินแลนดแ์ละ ไอซแ์ลนด ์10 D 7N BY AY                                                               [GQ3HEL-AY001]                                                        

 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 

15 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
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    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   
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   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


