
 

  

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 เมอืงเฮลซงิก-ิเมอืงเรคยาวคิ-อุทยานแหง่ชาตธิงิเวลลรี-์

น้ําตกกลูฟอสส-์น้ําพรุอ้นกยีเ์ซอร-์น้ําตกเซลจาลนัด์

ฟอสส ์   

× √ √ 

3 ชายหาดสดีาํ-แหลมดรีโ์ฮเลย-์น้ําตกสโคการฟ์อสล-์เมอืง

สกาฟตาเฟล 
√ √ √ 

4 อุทยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล-ธารน้ําแขง็ 

FJALLSARLON-โจกุลซาลอน-เมอืงเอกลิสตาดรี ์   
√ √ √ 

5 น้ําตกเดตตีฟ้อสส-์ทะเลสาบมายดว์ทัท-์น้ําตกโกดา

ฟอสส-์เมอืงอาคเูรยร์ี ่
√ √ √ 
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6 ภเูขาครีก์จเูฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-เมอืงสไตคซิอมอร ์ √ √ √ 

7 น้ําตกเฮนิฟอซซ่า-เมอืงเรคยาวคิ-เพอรล์นั √ √ √ 

8 โบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา-ถนนคนเดนิ-บลลูากนู √ √ √ 

9 สนามบนิเมอืงเรคยาวคิ-สนามบนิเมอืงเฮลซงิก ิ √ × × 

10 สนามบนิเมอืงเฮลซงิก-ิกรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

     

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-) 

18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาเตอร์สายการบินฟินน์แอร์ (AY)เจ้าหน้าท่ีให้การ

ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

21.30น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ 

เท่ียวบินท่ี AY0144(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันท่ีสอง เมืองเฮลซิงกิ-เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-นํา้ตกกูลฟอสส์-นํ้าพุร้อนกีย์

เซอร์-นํา้ตกเซลจาลันด์ฟอสส์                                 (-/L/D) 

05.50น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิคประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ 

เท่ียวบินท่ี AY0991(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.35น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิคประเทศไอซ์แลนด์ หลงัผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวล

ลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

15 นาที อยู่ทางด้านตะวนัออกของเรคยาวิคอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ

ไอซ์แลนด์ ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1928 ถูกข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก 

(UNESCO) ว่าให้เป็นสถานท่ีอันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 

นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก (The 

Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยงัมีภู เขา ทุ่งลาวา หุบผา ถํ้ า ลําธาร นํ้ าตก และ

ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกท่ีกวา้งข้ึนในแต่

ละปี พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้ งแต่ปี 930 อิสระให้ท่าน

ถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอธัยาศยั 



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกกูลฟอสส์ 

(GULLFOSS)นํ้ าตกท่ีไดรั้บการ กล่าวขานว่าเป็นนํ้ าตก

ท่ีสวยงามท่ีสุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่า

สวยงามกวา่นํ้าตกไนแองการ่าอีกดว้ยะยงัจดัวา่เป็นหน่ึง

ใน3 ท่ีไอซ์แลนด์จดัให้อยู่ใน “วงกลมทองคาํ”(Golden 

Circle) ท่ีเม่ือผูม้าเยอืนตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาท่องเท่ียว ช่ือ

นํ้ าตกแห่ ง Gullfossมีความห มายว่า นํ้ าตกท องคํา 

เน่ืองจากเม่ือละอองนํ้ าปะทะกับแสงแดดแล้วจะ

สะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏ

เป็นรุ้งกินนํ้ าให้พบเห็นแก่ผูม้าท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็น

ภาพท่ีอลงัการสวยงามสมคาํเล่าลือนําท่านชม นํ้าพุ

ร้อน กี ย์ เซ อร์  (GEYSIR)นํ้ าพุ ร้อน ท่ีตั้ งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องไอซ์แลนด ์มีความร้อนประมาณ 

400 องศาเซลเซียส พุ่งข้ึนมาจากใตดิ้น ในอดีตนํ้ าพุ

ร้อน  สามารถพุ่ งได้สูงถึง 200 ฟุตที เดียว แต่ใน

ปัจจุบนัยงัสามารถพุ่งไดม้ากสุดท่ีประมาณ 60 – 100 

ฟุต ทุกๆ 5 นาทีนับเป็นหน่ึงในความมหัศจรรยท์าง

ธรรม ช าติ อีก แห่ งห น่ึ งท่ี ท่ าน ไม่ ควรพ ลาด ช ม

เช่นเดียวกนันาํท่านเดินทางสู่ นํา้ตกเซลจาลนัด์ฟอสส์

(Seljalandsfoss Falls) เป็นหน่ึงในนํ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด ์

โดยนํ้ าตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัสายนํ้ า

ขนาดใหญ่ท่ีไหลหลัง่ลงสู่พื้นราบตดักบัสีเขียวของมอสท่ีปกคลุมโขดหินทั้ง

สองฝ่ัง นาํท่านเดินทางสู่เมืองวิก 

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

  Dyrholaey Hotelหรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ชายหาดสีดาํ-แหลมดร์ีโฮเลย์-นํา้ตกสโคการ์ฟอสล์-เมืองสกาฟ          (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านถ่ายภาพบริเวณชายหาดสีดาํ (Reynisfjara 

Black Sand Beach) สถานท่ีท่องเท่ียวสุดน่าท่ึง

ของประเทศ ไอซ์แลนด์ แวะชมความสวยงามท่ี

แปลกตาของหาดทรายสีดาํ (Reynisfjara Black 

Sand Beach)อัน มี เทื อก เขาท่ี เกิด จาก การสึ ก

กร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็น



 

หินอคันีท่ีพบไดโ้ดยทัว่ไป ท่ีเกิดจากการเยน็ตวัของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก 

อิส ระให้ ท่ าน เดิ น เล่ น  แ ล ะถ่ ายภ าพ ต าม อัธยาศัยนํ าท่ าน ช ม แห ลม ดี ร์ โฮ เล ย์ 

(Dyrholaey)ดีร์โฮเลยเ์ป็นแหลมท่ียืน่ออกมาทางชายฝ่ังตอนใตข้องไอซ์แลนด ์และตั้งอยู่

ไม่ไกลจากหมู่บา้นวิค (Vik) เป็นเขตอนุรักษธ์รรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกนัอีก

ช่ือหน่ึงวา่ “เกาะเนินประตู (Door hill island)” คาํวา่ประตูมาจากลกัษณะท่ีมีซุม้ลาวาโคง้

ขนาดมหึมายืน่รับอยูท่างดา้นหนา้ของแหลม ซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะของนํ้าทะเลและลม

ท่ีพดัผา่น เม่ือทะเลสงบเรือขนาดใหญ่สามารถท่ีจะแล่นผา่นโคง้หินน้ีได ้ไฮไลทอี์กอยา่ง

หน่ึงของการมาเท่ียวดีร์โฮเลยคื์อ นกพฟัฟิน (Puffins) ท่ีหนา้ตาน่ารัก โดยจะสามารถพบ

ไดบ้ริเวณน้ีตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม หรืออาจเลยไปจนถึง

กลางเดือนกนัยายน ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละปีซ่ึงวนัท่ีจะไดเ้ห็นนกแกว้ทะเล

เหล่าน้ีต้องเป็นวนัท่ีอากาศดี ลมสงบ เพราะหากอากาศแปรปรวน ลมแรง ก็ยากจะ

นกพฟัฟินจะเผยโฉมออกมาใหเ้จ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารนําท่านแวะถ่ายภาพกับนํ้าตกสโคการ์ฟอสล์ 

(SKOGAFOSS)นํ้าตกสโคการ์ฟอสลอี์กหน่ึงนํ้าตกท่ีมีความสวยงามมากมีความสูงถึง 62 

เมตร เป็นนํ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ

ไอซ์แลนด ์ความใหญ่โตของนํ้าตกน้ี ทาํใหต้อ้งยนืห่างพอสมควรเพื่อจะไดเ้ห็นนํ้าตกได้

ทั้งหมด และความท่ีเปลือกโลกส่วนน้ีมีอายุนอ้ย ทาํให้การยบุตวัของพื้นดินแห่งน้ีมีให้

เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนนาํท่านเดินทางสู่เมืองสกาฟตาเฟล 

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

Skaftafell Hotelหรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารนํ้าแข็ง FJALLSARLON-โจกุลซาลอน- 

                            เมืองเบรียดดัลซาวิก-เมืองเอกิลสตาดีร์       (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาํท่าน อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 

(SkaftafellNational Park)นาํท่านชมทศันียภาพทางใตข้องประเทศไอซ์แลนด ์ซ่ึงเต็มไป

ดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ีแขง็ตวั นาํท่านเดินทางสู่ธารนํ้าแข็ง 

Fjallsarlonอีกหน่ึงธารนํ้าแขง็ท่ีอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ Vatnajokullอุทยานแห่งชาติท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์เพื่อนาํท่าน ล่องเรือชมธารนํ้ าแขง็ และแนวสันนํ้ าแขง็ท่ียิง่ใหญ่

ท่ีหน่ึงของไอซ์แลนดน์าํท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (JOKULSARLON)ชมธารนํ้ าแข็ง

พนัปี เป็นท่ีรู้จกักันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารนํ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด ์

ปรากฏ ข้ึนคร้ังแรกในช่วงปีค.ศ. 1934 -1935 และค่อยๆ ขยายตวัเพิ่มพื้นท่ีข้ึนเร่ือยๆ 

ปัจจุบนักินพื้นท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของนํ้ าถึง 200 เมตร ถือได้

ช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็นอนัดบัสองของไอซ์แลนด์ นาํท่านชมความสวยงามของทุ่ง



 

นํ้ าแข็งกอ้นใหญ่ท่ีละลายลงมาจากภูเขานํ้ าแข็งดา้นบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจ

ไดพ้บกบันกทะเลสีดาํท่ีริมฝ่ังทะเลตอนปลายท่ีเช่ือมระหว่างทะเลกบัโจกุลซาลอนท่ีมี

ช่ือเรียกว่า Skúasและสีขาวตระกูลนกนางนวล ท่ีเรียกว่า Big Seagulls หรือหากโชคดี

ท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลท่ีดําผุดดําว่ายเล่นนํ้ าหรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด

นอกจากนั้นสถานท่ีน้ียงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ช่ือดงั JAMES BOND และ

BATMAN อีกดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบรียดดัลซาวิก 

(Breiddalsvik) ซ่ึงเป็นเมืองชายทะเลโดยระหว่างทางเต็มไปดว้ยธรรมชาติอนังดงามไม่

ว่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟ นํ้ าตกหลากหลายสาย และสัตวต่์างๆ ท่ีอยู่ระหว่างสองขา้ง

ทางนําท่านเดินทางสู่ เมืองเอกิลสตาดีร์ (Egilsstaðir) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในฟยอร์ดทางตะวันออก และเมืองน้ียงัตั้ งอยู่ใกล้กับป่าท่ีใหญ่ ท่ีสุดในประเทศ

ไอซ์แลนด์ท่ีช่ือว่า ฮาลอร์มสตาร์ดาสโกการ์ (Hallormsstaðaskógar) และทะเลสาบลา

การ์ฟโลยท์ (Lagafljót) ท่ีเป็นถูกกล่าวขานถึงในตาํนานว่าเป็นท่ีอยู่ของสัตวป์ระหลาด

ในนํ้า 

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

Icelandair Herad Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า นํา้ตกเดตตี้ฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-นํา้ตกโกดาฟอสส์-เมืองอาคูเรย์ร่ี (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ นํ้าตกเดตตี้ฟอสส์ 

(Dettifoss)เป็นนํ้ าตกท่ีใหญ่และไหลแรงมากท่ีสุดของยุโรป เป็นอีกจุดท่ีน่าสนใจ

สําหรับนักท่องเท่ียวทัว่โลกเม่ือไปเยือนไอซ์แลนด์ และนํ้ าตกแห่งน้ียงัเคยถูกใช้เป็น

สถานท่ีถ่ายภาพยนตร์อนัโด่งดงัเร่ือง Prometeusอีกดว้ย นํ้ าตกเดตต้ีฟอสส์ตั้งอยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติวทันาโจกุล (Vatnajökull National Park) อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยาน

แห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป โดยเป็นพื้นท่ีท่ีไดร้วมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล 

(Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติ Jokulsargljufurเขา้ดว้ยกนั ความน่าต่ืน

ตาต่ืนใจของนํ้ าตกท่ีทรงพลงัแห่งน้ีคือภาพของนํ้ าตกท่ีกาํลงัไหลลงมาจากชั้นนํ้ าตกท่ี

ไหลลงมาจากขอบหนา้ผาอนักวา้งใหญ่และแสนอลงัการ โดยนํ้าตกมีความกวา้งราว 100 

เมตร สายนํ้ าท่ีไหลจากนํ้ าตกจะไหลลดหลัน่ลงไปในหุบเหว Jokulsargljufurท่ีอยูลึ่กลง

ไปอีกราวๆ 45 เมตร นับเป็นภาพท่ีสวยงามตระการอย่างยิ่ง ซ่ึงนักท่องเท่ียวยงัจะ

สามารถมองเห็นละอองนํ้ าท่ีสาดกระเซ็นข้ึนสู่ทอ้งฟ้าจากระยะไกลหลายกิโลเมตรอีก

ดว้ยนาํท่านชม ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir)หรือท่ีแปลว่า ปราสาทดาํ พื้นท่ีซ่ึงเกิดจาก

การระเบิดของภูเขาไฟคร้ังใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาท่ีไหลปกคลุม

พื้นท่ีเม่ือโดนอากาศและนํ้าท่ีเยน็จดั จึงทาํใหพ้ื้นท่ีโดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหิน



 

ภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเช่ือว่าดินแดนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีเช่ือมต่อ

ระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดินแดนใตพ้ิภพ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารนาํท่านชมทะเลสาบมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) 

ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นท่ีราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของ

ไอซ์แลนด์ เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ทท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

รอบๆในอดีตกาล อยูใ่นหมู่บา้นเรยค์ยาห์โล และยงัเป็นแหล่งอุทยานนกนํ้าท่ีสาํคญัแห่ง

หน่ึงของโลก จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นเขตสงวนอนุรักษน์กเลยทีเดียวนาํท่านเดินทางสู่ 

นํ้าตกโกดาฟอสส์ (Godafoss)หรือท่ีรู้จกัในนามนํ้ าตกของพระเจา้ เป็นนํ้ าตกท่ีมีความ

งดงามและใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมีความสูง 12 เมตร กวา้ง 30 เมตร 

ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบมีวทัน์ (Myvatn Lake) ซ่ึงไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla 

volcano) นกั นํ้ าตกแห่งน้ีถูกคน้พบเม่ือ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยนกับุญชาวคริสต ์เล่า

กนัว่า ในอดีตเม่ือรัฐสภาไอซ์แลนด์ไดย้อมรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจาํชาติ ผู ้

ประกาศตรากฎหมายเดินทางกลบับา้นผา่นบริเวณนํ้ าตกและไดท้ิ้งรูปสลกัพระเจา้ต่างๆ 

ของชาวนอร์ส (Norse) ลงไปในแม่นํ้ า จึงทาํให้นํ้ าตกน้ีได้ช่ือว่า “นํ้ าตกของพระเจา้” 

โดย Godaมาจากคาํว่า God ส่วน Foss หมายถึงนํ้ าตกในภาษาไอซ์แลนด ์สายนํ้ าตกของ

โกดาฟอสส์มีลกัษณะโคง้เป็นคร่ึงวงกลม และไหลตกลงมายงัแอ่งตรงกลาง ในแต่ละ

ฤดูกาลนํ้ าตกแห่งน้ีจะมีความงามแตกต่างกนั นํ้ าตกแห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในนํ้ าตกท่ี

สวยงามท่ีสุดของประเทศไอซ์แลนด์นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์ร่ี (Akureyri)เมือง

ใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยงัเป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงของ

ไอซ์แลนด์อีกดว้ย บา้นเรือนถูกปลูกสร้างจากไมท้าสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ า บา้งก็

ปลูกบนเนินลาดชนัซ่ึงมีภูมิศาสตร์อยูติ่ดภูเขาแต่จดัตั้งเป็นระเบียบอยา่งลงตวั 

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

Icelandair Akureyri Hotelหรือเทียบเท่า 

วนัที่หก ภูเขาคร์ีกจูเฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-เมืองสไตคซิอมอร์  (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ภูเขาคีร์กจูเฟล 

(Kirkjufell)ภูเขาท่ีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาท่ีมีทรงสวยงามดว้ย ภูเขายงั

มีนํ้ าตกขนาดเล็กท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงอีกดว้ยช่ือว่านํ้ าตก Kirkjufellsfossไม่ว่าจะมา

เท่ียวท่ีน่ีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี หากมาไอซ์แลนด์แลว้ไม่ไดม้าถ่ายกบั

ภูเขาแห่งน้ีเหมือนวา่มาไม่ถึงไอซ์แลนด ์

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ 

(Grundarfjordur)ตั้ งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้ งอยู่ระหว่าง

ภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทศันียภาพและธรรมชาติท่ีสวยงามยิง่ เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงเมือง

สาํคญัท่ีตากลอ้ง มืออาชีพมกัมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยงัเป็นเมืองท่ี



 

ใชใ้นการถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง The Little Lift of Walter Mitty อีกดว้ยนาํท่านเดินทางสู่

ท่ีพกั เมืองสไตคซิอมอร์ (STYKKISHÓLMUR)เมืองในแควน้ Vesturlandดา้นเหนือของ

คาบสมุทร Snæfellsnesทางตะวนัตกของประเทศไอซ์แลนด ์

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

Foss Stykkisholmur Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด นํา้ตกเฮินฟอซซ่า-เมืองเรคยาวคิ-เพอร์ลนั   (B/L/D)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกเฮินฟอซซ่า 

(Hraunfossar Waterfalls) ตั้งอยู่ในทุ่งลาวา Hallmundarhraunท่ีมีเสน่ห์ในอ่าวบอร์การ์ฟ

ยอร์ดูร์ทางตะวนัตกของไอซ์แลนด ์นํ้ าตกสีขาวท่ีนบัไม่ถว้นไหลลงมาเป็นนํ้าตกไหลลง

มาตามหน้าผาลาวาท่ีมีความกวา้งประมาณ 900 เมตร เป็นพี่น้องฝาแฝดของนํ้ าตกกุลล์

ฟอสส์ ธารนํ้าแขง็ท่ีกรองผา่นทุ่งลาวาและพน่ออกมาอีกคร้ังจะไหลลงสู่แม่นํ้าฮวิททาท่ีมี

ช่ือเสียง  มีจุดชมวิวอยูไ่ม่ไกลจากท่ีจอดรถซ่ึงให้ทศันียภาพท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดเหนือ

นํ้าตก แม่นํ้าท่ีไหลเอ่ือย และพืชพรรณโดยรอบ  

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเรคยาวิค นาํท่านไปชม 

เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไวค้อยตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง 

โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผูอ้อกแบบอาคารรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยูบ่นฐาน

ท่ีคลา้ยถงันํ้ ามองเห็นไดใ้นระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้าน

ไอศกรีม, พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไวก้ิง, สวนนํ้า และร้านขายของท่ีระลึก 

คํา่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

Foss Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปด โบสถ์ฮัลล์กรีมสคร์ิคยา-ถนนคนเดนิ Laugavegur-บลูลากูน (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

(Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุดในไอซ์แลนด ์เป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึง

ของเมืองท่ีเม่ือข้ึนไปดา้นบนจะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถน้ี์มี

ความสําคญัในฐานะท่ีเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ สถาปนิกกุด

โยน (GuðjónSamúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิสท ์รวมเวลา

การก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเร่ิมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารนาํท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินLaugavegurถนนคน

เดินท่ีมีช่ือเสียง และเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง Laugavegurมีความหมายว่า ”wash road” 

เน่ืองจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อนํ้ าพุร้อน โดยหญิงสาวในสมยัก่อนของกรุงเรค



 

ยาวิกจะเดินทางไปซกัลา้งเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มโดยใชเ้ส้นทางสายน้ี ปัจจุบนัเป็นแหล่งช้

อปป้ิงแหล่งรวมของห้างสรรพสินคา้และ ร้านเส้ือผา้บูติคมากมายนาํท่านเดินทางสู่ บลู

ลากูน (BLUE LAGOON)สถานท่ีอาบนํ้ าแร่ขนาดใหญ่ และมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก เป็น

บ่อนํ้ าร้อนท่ีมีแร่ธาตุต่างๆมากมาย ซ่ึงช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลัง่อิสระให้ท่านแช่

ตวัในสระธรรมชาติ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทาง 

 (มีบริการผา้เช็ดตวั โคลนสีขาวสําหรับพอกหนา้) เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่าย

นํ้า หมวกคลุมผมไปดว้ย ทางบลูลากูนอนุญาตใหล้งไดเ้ฉพาะผูส้วมใส่ชุดวา่ยนํ้าเท่านั้น 

หากไม่ไดน้าํไปสามารถใชบ้ริการเช่าชุดวา่ยนํ้าไดท่ี้บลูลากนู 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่   บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

Park Inn Keflavik Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่เก้า สนามบินเมืองเรคยาวคิ-สนามบินเมืองเฮลซิงก ิ   (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง ไดเ้วลาสมควรนาํเดินทางสู่สนามบิน 

09.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี 

AY0992(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮลซิงกงิ ประเทศฟินแลนด์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 

วนัที่สิบ สนามบินเมืองเฮลซิงก-ิกรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ (-/-/-) 

00.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี 

AY0143(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

16.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 



 

ทางบรษิัทจะดาํเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเหตสุดุวสิยัตา่งๆทีอ่าจจะเกิดขึน้ไดโ้ดยคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดทาํการ

ในวนัอาทติย ์

 

 

วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

26 ก.ค.-4 ส.ค. 

2565 

AY0144 BKKHEL 21.30-

05.50 

AY0991 HELKEF 07.45-08.35 

AY0992 KEFHEL 09.25-15.50 

AY0143 HELBKK 00.45-

16.25 

149,900 25,000 

 

ราคาสําหรับเดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 10,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 

• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินฟินน์แอร์ 

• โรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

• ค่ารถปรับอากาศ บริการนาํเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 

• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

• ค่าประกนัสุขภาพ(covid-19)เง่ือนไขตามกรมธรรม ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านทําการชําระมัดจําแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 

เง่ือนไขการจองและการชําระเงิน 

1. ชาํระมดัจาํท่านละ 50,000 บาท หลงัจากทาํการจองใน 3 วนัทาํการ พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือ

เดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการชาํระเขา้มาถือวา่ท่านสละสิทธ์ิใน

การเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได(้กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่า

ทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีกาํหนด) 

3. สําหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆใน

การเดินทางเพ่ือมาทําการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงิน 

อตัราค่าบริการท่ีไม่รวมในรายการทัวร์ 

• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 

ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 

• ค่าส่วนเกินของนํ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเคร่ือง 23กก./ท่าน 

***ข้อกาํหนดสายการบิน*** 

ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดนิทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่าน้ัน และนํา้หนักกระเป๋าต้องไม่เกนิ 23 กโิลกรัม  

ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึน้เคร่ือง [Carry-on Baggage] นํา้หนักกระเป๋าต้องไม่เกนิ 8 กโิลกรัม 

• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2ยโูรx 8 วนั = 16ยโูร ) 

• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 10วนั = 1,000 บาท 

• ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 

• ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้กาํหนดของรัฐบาล) 

• ค่าใชจ่้ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย 

(เง่ือนไขตามท่ีทางรัฐบาลกาํหนด) 

 

 

 



 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจํา 50%(ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตาม

ระบุในโปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่า

ทวัร์ทั้งหมด 

6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกจินําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเท่ียว การยกเลิก

การเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกจินําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัด

นําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี ้ผู้ประกอบธุรกจินําเที่ยวแสดงหลกัฐานให้

นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และ

ท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง 

และท่านสามารถนาํวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใชบ้ริการใดๆท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์หรือถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อม

คณะ ในกรณีท่ีท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ

สอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทาง

บริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือแทรกแซงได ้

สาํหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติั

ตามท่ีสายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ 



 

สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ LONG 

LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอาํนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้ น ทางบริษัทเป็นเพียงผู ้

ใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกในยืน่วีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูต

มีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้

ภายในห้องพัก เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้ งปี และสําหรับห้องหักแบบ 

TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BEDข้ึนอยู่กบั

แต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านไดมี้การชาํระเงินแลว้ ไม่วา่จะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือวา่ท่าน

ไดย้อมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบ้ืองต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 

ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกาํหนด 

ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันทําการ(อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึ้นอยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและ

สถานทูต) 

วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง(จะมีเจ้า

หน้าคอยช่วยอาํนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 

 

1. PASSPORTท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัใน

โปรแกรมการเดินทาง 

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือ

แนบเป็น Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคย

ใชใ้นการยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ีสถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหู

และดวงตาชดัเจน หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สําเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี) / 

ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการทํางาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดย

สะกดช่ือ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั 

ก่อนวนัยืน่วีซ่า 



 

ในกรณีท่ีทํางานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการทาํงานของตนเอง(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุ

ช่ือตวัเอง ลกัษณะงานท่ีทาํ รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบ

จดทะเบียนการคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนกัเรียน-นกัศึกษา ฉบบัจริงท่ีออก

จากสถาบนัการศึกษา(ฉบบัภาษาองักฤษ)ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงินอพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือนควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจาํและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 

6 หลกั เพ่ือความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ตสถาน

ฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSORผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั 

เช่น พ่อออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR 

LETTER (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณทีี่เดก็อายุต่ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมาย

ยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตร

เดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขต

ลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า 

ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นตเ์อกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวซ่ีา กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง

เพราะขอ้มูลท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 20,000บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถ

ดาํเนินการขั้นตอนการจองคิวและยืน่วีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่ม

หรือแปลเอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการ

ย่ืนที่เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 

 

ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวซ่ีา (สําคญัมาก) 

**ข้อมูลนีใ้ช้เพ่ือนัดหมายควิวซ่ีากบัสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลงัได้ 

กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 



 

 คาํถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ท่านเข้าใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตัวบรรจง เท่าน้ัน *** 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ ผู้เดนิทาง 

[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………

……….. 

นามสกลุ 

[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………. 

นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………

………….………… 

ช่ือตัว 

[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………… 

สถานท่ีเกดิ (จังหวดั/

ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………

………….……….. 

สัญชาตปัิจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกาํเนิด หากต่างจาก

ปัจจุบัน……………………………………………….…….. 

 

ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ 

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

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

...........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี........................................ 

 

โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-

mail…………………………………………………. 

ในกรณเีป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกลุ ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอาํนาจปกครอง/ดูแล

ผู้เยาว์  



 

 

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

………………………………………………………………… 

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

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

 

สถานท่ีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 

 

ท่ีอยู่ท่ีทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 

 

..........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี......................................... 

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 

 

โทรศัพท์ท่ีทํางาน..........................................โทรสารท่ีทํางาน......................................................................... 

 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จํานวน................................. 

 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................ 

 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 

 

ช่ือ-นามสกลุ  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 

 

ช่ือ-นามสกลุ  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกดิ คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัท่ีเกดิของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วซ่ีาเชงเก้นท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วนัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี................................................................ 

เคยถูกพมิพ์ลายนิว้มือเพ่ือการขอวซ่ีาเชงเก้นก่อนหน้านี ้

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรือไม่ 

 

 

 

 



 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีพระหว่างการเดนิทางและพาํนักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวซ่ีาเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกลุ............................................ 

                                                                 ท่ี

อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 

ท้ังส้ินท้ังนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

  


