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เฮลซิงกิ|เรคยาวิค|ภูเขาเคิร์กจูเฟล|GOLDEN CIRCLE| ขบัรถสโนว์โมบิลตะลยุหิมะ | 
ทะเลสาบโจกุลซาลอน| บลลูากูน|ล่องเรือชมปลาวาฬ 

 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

FINLAND AND ICELAND 
ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ 

10 วัน 7 คืน 
เดินทาง มีนาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง109,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2.เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส- จตุัรัสซีเนเตอร์ 

วนัที่ 3. เฮลซิงกิ – เรคยาวิค– ภูเขาเคิร์กจูเฟล– เรคฮอลท์ 

วนัที่ 4. เรคฮอลท์– บ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์– เฮกลา   

วนัที่ 5. เฮกลา – น า้ตกสโกกาฟอสส์– ทุ่งน า้แข็งไมดรัลโจกูล– ขบัรถสโนว์โมบิลตะลยุหิมะ – วิค 

วนัที่ 6.วิค - ทะเลสาบโจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์– วิค 

วนัที่ 7.วิค– กรินก์วิก– บลลูากูน - เรคยาวิค 

วนัที่ 8. เรคยาวิค– ล่องเรือชมปลาวาฬ –สนามบิน 

วนัที่ 9 เฮลซิงกิ– สนามบิน 

วนัที่ 10 กรุงเทพ 

วนัที่ 11 กรุงเทพ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  
20.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ 
พบเจ้าหน้าที่จะคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 

23.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิด้วยเที่ยวบิน AY144 

วันที2 เฮลซิงกิ –อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส- จัตุรัสซีเนเตอร์ 
05.20 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ 

(Finland)  ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” ความ
งดงามของสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทัง้ทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย น าท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส ( Sibelius 
monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึน้เพื่อสดุดีให้แก่ Jean Sibelius นักประพนัธ์เพลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรีย์ที่ตัง้อยู่
กลางแจ้ง ดูแปลกตาทนัสมัย เป็นผลงานของศิลปิน EilaHiltunenสร้างโดยน าเอาแท่งเหล็ก 600 แท่ง มาเช่ือมเข้าด้วยกันจน
ออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม กว้าง 10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตนั ตัง้อยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 ชมตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีช่ือเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ 

และดอกไม้ แล้วยังเป็นที่ตัง้สถานที่ส าคัญ อาทิเช่น ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนัน้น าท่านชมจตุัรัส
ซีเนเตอร์ (Senate Square) รายล้อมไปด้วยอาคารส าคัญๆที่สร้างในยุคที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซียและเป็นศูนย์กลาง
ทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พกั BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGOหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 เฮลซิงกิ –เรคยาวิค–ภูเขาเคิร์กจูเฟล–เรคฮอลท์ 
05.20น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปลี่ยนเคร่ือง 
07.40น. ออกเดินทางต่อสู่ประเทศไอซ์แลนด์ด้วยเที่ยวบินAY991 

09.30 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport)กรุงเรคยาวิค (Reykjavik)  ประเทศไอซ์แลนด์น าท่านผ่าน
พิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  น าท่านเดินทางต่อสู่ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell)หรือ ภูเขาโบสถ์(Church Mouuntain) 
ตวัภูเขาจะมีลักษณะเป็นชัน้ๆ ต่างสีกัน สูง 463 เมตร ชัน้ล่างสุดจะเป็นฟอสซิล ซ่ึงเช่ือกันว่าเกิดตัง้แต่ยุคน า้แข็งเป็นล้านปี
มาแล้ว ส่วนชัน้บนซ่ึงเป็นหินลาวา เกิดในช่วงที่ยุคน า้แข็งเร่ิมอุ่นขึน้และมีอายุหินน้อยกว่าชัน้ล่าง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านขมความสวยงามของ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) โดยภูเขาแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ที่
นักท่องเที่ยวและช่างภาพมืออาชีพจากทั่วโลกต้องมาเยือน ด้วยภูมิทัศน์สุดแปลกตาจากหาดทรายและชายทะเล 
นอกจากนัน้บริเวณใกล้ๆก็เป็นที่ตัง้ของน า้ตกเคิร์กจูเฟลอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปภูเขาและน า้ตกตามอธัยาศยั หลงัจาก
นัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt)เมืองทางฝ่ังตะวันตกของไอซ์แลนด์ น าท่านชมความน่ารักของเมือง
เล็กๆ และ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจ าเมือง (Reykholt Church) ซ่ึงสร้างมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 12อิสระให้ท่านเดินเล่นตาม
อธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกัHUSAFELL หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันท่ี 4 
เรคฮอลท์–บ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - Golden Circle – อุทยาน
แห่งชาติซิงเควลลิร์– เฮกลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หลงัจากนัน้น าท่านชมบ่อน า้พุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring)ท่ีมีอุณหภูมิน า้สงูที่สดุถึง 97 

องศาเซลเซียสเป็นบ่อน า้พุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และไหลเร็วที่สดุในยุโรปอีกด้วย ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง
ต่อสู่กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ใน เส้นทางวงกลมทองค า หรือ (Golden  Circle)
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ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ วัว และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ น าท่านชมความงามของ
ธรรมชาติที่สรรสร้างขึน้ภายในอุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir national park) ซ่ึงได้รับการรับรองจากองค์การยูเนส
โก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ    ตัง้อยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatnซ่ึงเป็นทะเลสาบตาม
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์Hengillเป็นจุดก าเนิดทาง
ประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ซิงเควลลิร์ตัง้อยู่ตรง
รอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Singvellavatnซ่ึงเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ใกล้กับ
คาบสมทุรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดก าเนิดทางด้านประวติัศาสตร์และทางธรณีวิทยา 
เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน า้
ท่วมขงัจนเป็นทะเลสาบกว้าง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัSTRACTA หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันท่ี 5 
เฮกลา – น า้ตกสโกกาฟอสส์– ทุ่งน า้แข็งไมดรัลโจกูล– ขับรถสโนว์โม
บิลตะลุยหิมะ – วิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ ทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เต็มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ของ

ชาวนาและฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้าทะเลและมีช่ือเสียงที่สุดใน
ไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 18 ครัง้และครัง้ล่าสุดในปี 2000 น าท่านถ่ายรูปกับน า้ตกสโกกาฟอสส์ (Skogafoss 
Waterfalls) ที่มีความสูง 62 เมตร เป็นน า้ตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน า้ตกแห่งนีจ้ะตกลงมา
จากหน้าผาสูง แรงกระเทกของน า้จะแผ่ละอองออกไปทัว่อาณาบริเวณ รอบๆจะเต็มไปด้วยหญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นโอบ
ล้อมน า้ตกไว้อย่างสวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทุ่งน า้แข็งไมดรัลโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนที่สงูที่สดุในโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดบั 4 

พืน้ที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร น าท่านขับรถสโนว์โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกต่ืนเต้นกับลานน า้แข็ง
กว้างใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบการณ์สดุสนุกและเร้าใจเป็นอย่างย่ิง ** หากมีเหตุปัจจยัที่ท าให้ไม่สามารถขบัรถสโนว์โมบิลได้ เช่น
สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 5,800 บาท **  หลงัจากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ ที่มีรายช่ือในการจดัอันดับชายหาดที่สวยที่สุดใน
โลกเม่ือปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สดุแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหศัจรรย์
ที่น่าไปชมเป็นอย่างย่ิง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั STRACTA หรือเทียบเท่า 
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*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันท่ี 6 วิค - ทะเลสาบโจกุลซาลอน–อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์–วิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon)เทะเลสาบธารน า้แข็งที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธาร
น า้แข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายธารน า้แข็ง ปัจจุบันมีพืน้ที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมี
ความความลึกของน า้ในทะเลสาบถึง 200 เมตร ต่ืนตาต่ืนใจกับไอซ์เบิร์ก (Iceberg) หรือ ภูเขาน า้แข็งก้อนโต เรียงรายโผล่
พ้นพืน้น า้ของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสนัสวยงามที่มีอยู่ไม่ก่ีแห่งในโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ (Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่านเมือง Kirkjubaejarklaustur

ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆ ท าให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฎการณ์
ทางธรรมชาติอนัน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่ที่สดุเป็นอันดับ 2 ตัง้อยู่ใต้ธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล์ 
(Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน า้แข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 
1,000 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันท่ี 7 วิค– กรินก์วิก– บลูลากูน –เรคยาวิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินก์วิก (Grindavik)เพื่อน าท่านสู่บลูลากูน (Blue Lagoon)แหล่งน า้พุร้อนที่มีช่ือเสียงโด่งดังของ
ไอซ์แลนด์ เป็นเขตที่มีการเคลื่อนตวัของหินหลอมละลายใต้ดิน มากที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง การเคลื่อนตัวนีท้ าให้น า้ในบ่อร้อน
ขึน้และมีไอน า้ระเหยขึน้มา เป็นสถานที่อาบน า้แร่ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงที่สดุในโลก เป็นบ่อน า้ร้อนที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์
หลายชนิด ซ่ึงช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความ
เม่ือยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้าด้วยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ท าให้ผิวพรรณผ่องใสเรียบลื่นขึน้ตัง้แต่ครัง้แรก 
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้ไปเยือน (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทวัร์ และ มีชุด
ว่ายน า้ให้เช่า) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบักรุงเรคยาวิค เมืองหลวงประเทศไอซ์แลนด์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั REYKJAVIK LIGHTS  หรือเทียบเท่า 

*** ส าหรับยามค ่าคืนเม่ือท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพืน้ที่ๆมีอากาศหนาวเท่านัน้ (การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ) *** 

วันท่ี 8 เรคยาวิค–ล่องเรือชมปลาวาฬ– สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ท่าเรือเรคยาวิค เพื่อให้ท่านได้สนุกไปกับกิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในการชม
วาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ (Minke Whale) หรือ ในส าเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี (Minke) โดยการล่องเรือชมวาฬ
ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง *** หากมีเหตุปัจจยัที่ท าให้ไม่สามารถล่องเรือชมปลาวาฬได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย 
หรือปัจจยัด้านความปลอดภยั ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 2, 500 บาท ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่สนามบิน 

18.50 น. เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ด้วยเที่ยวบิน AY994 

วันที9 เฮลซิงกิ – สนามบิน 
00.20 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเคร่ือง 

 น าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ กรุงเฮลซิงกิ  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGOหรือเทียบเท่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 
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16.50 น. เดินทางต่อกลบัสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินAY141 

วันที10 กรุงเทพ 
07.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพียง 

FINLAND AND ICELAND 
ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ 

10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 



  8  FINLAND AND ICELAND ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ 10 D 7N BY AY[GQ3HEL-AY001]                                       

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 ยูโร) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 10 x 3 = 30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาไอซแ์ลนด ์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 20-30 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global(อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 8) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

ขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 15 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ 

พีน่อ้งทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอืสามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลัง 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรับรองค่าใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกดั(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ยท ัง้สองทา่น(เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีา

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกน 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 
 

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. สัญชาตปัิจจุบัน ..................................สัญชาตโิดยก าเนดิหากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ    โสด           แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) 

หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

     ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

   ไม่เคย   เคย (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ .............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ 

 
 
 
 
 
 


