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ICELAND AND FINLAND 
ไอซแ์ลนดแ์ละฟินแลนด ์

8 วัน 6 คืน  
เดินทาง พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 105,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – จตัรุสัซีเนเตอร ์

วนัที่ 2. เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิรก์จเูฟล – เรคฮอลท ์

วนัที่ 3. เรคฮอลท ์– บ่อน า้พรุอ้นเดลดารต์ุงกเูวอร ์- Golden Circle – อทุยานแห่งชาติซิงเควลลิร ์– เฮกลา   

วนัที่ 4. เฮกลา – น า้ตกสโกกาฟอสส ์– ทุ่งน  า้แข็งไมดรลัโจกลู – ขบัรถสโนวโ์มบิลตะลยุหิมะ – วิค 

วนัที่ 5.  วิค - ทะเลสาบโจกลุซาลอน – อทุยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล ์– วิค 

วนัที่ 6.วิค – กรนิกว์ิก – บลลูากนู - เรคยาวิค 

วนัที่ 7เรคยาวิค –สนามบิน  -เฮลซิงกิ 

วนัที่ 8 กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร ์
06.00  น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้ประตู 4 เคานเ์ตอร ์G สายการบินฟินนแ์อร ์
พบเจา้หนา้ที่จะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

08.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิดว้ยเที่ยวบิน AY142 

15.15 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์
(Finland)  ตั้งอยู่ทางใตข้องประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์เฮลซิงกิไดร้บัฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” ความ
งดงามของสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย  น  าท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius 
monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลอิสุ สรา้งขึน้เพื่อสดดีุใหแ้ก่ Jean Sibelius นักประพันธ์เพลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรียท์ี่ตั้งอยู่
กลางแจง้ ดแูปลกตาทนัสมยั เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen สรา้งโดยน าเอาแท่งเหล็ก 600 แท่ง มาเชื่อมเขา้ดว้ยกัน
จนออกมาเป็นรูปรา่งของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนกั 24 ตนั ตัง้อยู่กลางแจง้อย่างโดดเด่นเป็นสง่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เขา้สูท่ี่พกั BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO  หรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่2 เฮลซิงกิ – เรคยาวคิ – ภูเขาเคริก์จูเฟล – เรคฮอลท ์ 
      03.45 น.  น าท่านเดินทางสูส่นามบินเฮลซิงกิ 

07.45น. ออกเดินทางต่อสูป่ระเทศไอซแ์ลนดด์ว้ยเที่ยวบิน AY991 

08.35  น. เดินทางถงึสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค (Reykjavik)  ประเทศไอซแ์ลนด  ์น าท่านผ่าน
พิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  น  าท่านเดินทางต่อสูภู่เขาเคิรก์จเูฟล (Kirkjufell) หรือ ภูเขาโบสถ ์(Church Mouuntain) 
ตวัภูเขาจะมีลกัษณะเป็นชัน้ๆ ต่างสกีนั สงู 463 เมตร ชั้นล่างสดุจะเป็นฟอสซิล ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดตั้งแต่ยุคน า้แข็งเป็นลา้นปี
มาแลว้ สว่นชัน้บนซึ่งเป็นหินลาวา เกิดในช่วงที่ยคุน  า้แข็งเริ่มอุ่นขึน้และมีอายหุินนอ้ยกว่าชัน้ลา่ง  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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      บ่าย น าท่านขมความสวยงามของ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell)  โดยภูเขาแห่งนี ้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ที่
นักท่องเที่ยวและช่างภาพมืออาชีพจากทั่ วโลกต้องมาเยือน ด้วยภูมิทัศน์สุดแปลกตาจากหาดทรายและชายทะเล 
นอกจากนัน้บรเิวณใกล้ๆ ก็เป็นที่ตัง้ของน า้ตกเคิรก์จเูฟลอีกดว้ย อิสระใหท้่านถ่ายรูปภูเขาและน า้ตกตามอัธยาศัย หลงัจาก
นัน้น  าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเรคฮอลท ์(Reykholt) เมืองทางฝ่ังตะวันตกของไอซแ์ลนด ์น  าท่านชมความน่ารกัของเมือง
เลก็ๆ และ แวะถ่ายรูปกบัโบสถป์ระจ าเมือง (Reykholt Church) ซึ่งสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 อิสระใหท้่านเดินเล่นตาม
อธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HUSAFELL หรอืเทียบเท่า  

 *** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปท่ีบนท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวท่ีเกิดจากปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นท่ีๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่3 
เรคฮอลท ์– บ่อน า้พุร้อนเดลดารตุ์งกูเวอร ์- Golden Circle – อุทยาน
แห่งชาตซิิงเควลลิร ์– เฮกลา   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หลงัจากนั้นน  าท่านชมบ่อน ้าพุร้อนเดลดารต์ุงกูเวอร ์(Deildartunguhver Thermal Spring) ที่มีอุณหภูมิน  า้สงูที่สดุถึง 

97 องศาเซลเซียสเป็นบ่อน ้าพุรอ้นที่ใหญ่ที่สดุในไอซแ์ลนด์ และไหลเร็วที่สุดในยุโรปอีกดว้ย ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางต่อสูก่รุงเรคยาวิค (Reykjavik) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ใน เส้นทางวงกลมทองค า หรือ (Golden  Circle) 

ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ วัว และม้าไอซแ์ลนดห์ากินอยู่ตามธรรมชาติ น  าท่านชมความงามของ
ธรรมชาติที่สรรสรา้งขึน้ภายในอทุยานแห่งชาติซิงเควลลิร ์(Thingvellir national park) ซึ่งไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารยูเนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ    ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตาม
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุในไอซแ์ลนด ์ใกลก้ับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล ์Hengill  เป็นจุดก าเนิด
ทางประวติัศาสตรแ์ละทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจดุที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ซิงเควลลิรต์ั้งอยู่
ตรงรอยแยกของหบุเขากบัทะเลสาบ Singvellavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซแ์ลนดใ์กลก้ับ
คาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล ์(Hengill) เป็นจดุก าเนิดทางดา้นประวัติศาสตรแ์ละทางธรณีวิทยา 
เพราะเป็นจดุที่มีรอยเลื่อนของโลกระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแลว้มีน  า้
ท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกวา้ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั STRACTA หรอืเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปท่ีบนท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวท่ีเกิดจากปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นท่ีๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
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สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่4 
เฮกลา – น า้ตกสโกกาฟอสส ์– ทุ่งน ้าแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนวโ์ม
บิลตะลุยหมิะ – วคิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ ทางใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองขา้งทางที่เต็มไปดว้ยฟารม์ปศุสตัวข์อง

ชาวนาและฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับนา้ทะเลและมีชื่อเสียงที่สุดใน
ไอซแ์ลนด ์ผ่านการระเบิดมาแลว้ถึง 18 ครัง้และครัง้ล่าสดุในปี 2000 น าท่านถ่ายรูปกับน า้ตกสโกกาฟอสส ์(Skogafoss 
Waterfalls) ที่มีความสงู 62 เมตร เป็นน า้ตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยน า้ตกแห่งนีจ้ะตกลงมา
จากหนา้ผาสงู แรงกระแทกของน า้จะแผ่ละอองออกไปทั่วอาณาบริเวณ รอบๆจะเต็มไปดว้ยหญ้าตระกูลมอสและเฟิรน์โอบ
ลอ้มน า้ตกไวอ้ย่างสวยงาม   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสูทุ่่งน  า้แข็งไมดรลัโจกลู (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนที่สงูที่สดุในโลก มีความกวา้งใหญ่เป็นอันดับ 4 

พืน้ที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร น  าท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ใหท้่านไดส้นุกต่ืนเตน้กับลานน า้แข็ง
กวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณส์ดุสนกุและเรา้ใจเป็นอย่างย่ิง ** หากมีเหตปัุจจยัที่ท  าใหไ้ม่สามารถขับรถสโนวโ์มบิลได ้เช่น
สภาพอากาศไม่เอือ้อ  านวย หรือปัจจัยดา้นความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 5,800 บาท **  หลงัจากนั้นน  า
ท่านเดินทางสูห่มู่บา้นวิค (Vik) หมู่บา้นเลก็ๆทางตอนใตส้ดุของไอซแ์ลนด ์ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สดุใน
โลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บา้นที่มีฝนตกมากที่สดุในไอซแ์ลนด ์ถงึแมว้่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สดุแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์
ที่น่าไปชมเป็นอย่างย่ิง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DYRHOLAEY หรอืเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปท่ีบนท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวท่ีเกิดจากปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นท่ีๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่5 วคิ - ทะเลสาบโจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาตสิเกฟตาลเฟลล ์– วคิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เ ทะเลสาบธารน า้แข็งที่รูจ้ักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธาร
น า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไอซแ์ลนด ์เกิดจากการละลายธารน า้แข็ง ปัจจุบันมีพืน้ที่กวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมี
ความความลกึของน า้ในทะเลสาบถงึ 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกับไอซเ์บิรก์ (Iceberg) หรือ ภูเขาน า้แข็งกอ้นโต เรียงรายโผล่
พน้พืน้น  า้ของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อใหเ้กิดสีสนัสวยงามที่มีอยู่ไม่ก่ีแห่งในโลก  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล ์(Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่านเมือง Kirkjubaejarklaustur 

ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่เป็นแนวกวา้งที่เกิดการเย็นลงอย่างชา้ๆ ท  าใหเ้กิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฎการณ์
ทางธรรมชาติอนัน่าทึ่ง จนเขา้สูเ่ขตอทุยานฯที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั 2 ตัง้อยู่ใตธ้ารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุเรียกว่าวาตนาเยอคูตล ์
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(Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากบัธารน า้แข็งในทวีปยโุรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สดุประมาณ 
1,000 เมตร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปท่ีบนท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวท่ีเกิดจากปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นท่ีๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่6 วคิ – กรินกว์กิ – บลูลากูน – เรคยาวคิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองกรินกว์ิก (Grindavik) เพื่อน  าท่านสู่บลูลากูน (Blue Lagoon) แหลง่น า้พุรอ้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังของ
ไอซแ์ลนด ์เป็นเขตที่มีการเคลื่อนตวัของหินหลอมละลายใตดิ้น มากที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง การเคลื่อนตัวนีท้  าใหน้  า้ในบ่อรอ้น
ขึน้และมีไอน า้ระเหยขึน้มา เป็นสถานที่อาบน า้แรข่นาดใหญ่และมีช่ือเสยีงที่สดุในโลก เป็นบ่อน  า้รอ้นที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์
หลายชนิด ซึ่งช่วยรกัษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยใหท้่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความ
เมื่อยลา้จากการเดินทาง ทดสอบพอกหนา้ดว้ยโคลนสีขาวของบลลูากูนที่ท  าใหผิ้วพรรณผ่องใสเรียบลื่นขึน้ตั้งแต่ครั้ งแรก 
ผลติภัณฑบ์  ารุงผิวหลากชนิดของบลลูากนูเป็นสนิคา้ยอดนิยมของผูไ้ปเยือน (มีบริการผา้เช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร ์และ มีชุด
ว่ายน า้ใหเ้ช่า) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบักรุงเรคยาวิค เมืองหลวงประเทศไอซแ์ลนด ์
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั REYKJAVIK LIGHTS  หรอืเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปท่ีบนท้องฟ้าของประเทศไอซแ์ลนด ์ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวท่ีเกิดจากปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ี
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นท่ีๆมีอากาศหนาวเท่าน้ัน (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันที ่7 เรคยาวคิ –สนามบิน เฮลซิงกิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Breakfast Box) 

 น าท่านเดินทางสูส่นามบินเรคยาวิก 
09.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิดว้ยเที่ยวบิน AY992 
15.50 น. เดินทางถงึกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเครื่อง 
17.30 น. ออกเดินทางต่อกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน AY141 
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วันท ี8 กรุงเทพ 
07.15 น. เดินทางถงึกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพียง 

ICELAND AND FINLAND 
ไอซแ์ลนดแ์ละฟินแลนด ์

8 วัน 6 คนื โดยสายการบินฟินนแ์อร ์(AY) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันท่ี 2-9 พ.ค. 62 105,900.- 105,900.- 105,900.- 63,900- 17,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
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2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย่ื์นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
 6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (14 ยโูร) 
 7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ต่อคน ต่อวนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ไอซแ์ลนด ์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 20-30 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global(อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 8) 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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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 างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ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. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกน 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ 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. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 


