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กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
เมืองเฮลซิงกิ-เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่งชาติธงิ เวลลีร-์
นําตกกูลฟอสส์-นําพุรอ้ นกีย์เซอร์-นําตกเซลจาลันด์
ฟอสส์
ชายหาดสีดํา-แหลมดีรโ์ ฮเลย์-นําตกสโคการ์ฟอสล์-เมือง
สกาฟตาเฟล
อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารนําแข็ง
FJALLSARLON-โจกุลซาลอน-เมืองเอกิลสตาดีร์
นําตกเดตตีฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วทั ท์-นําตกโกดา
ฟอสส์-เมืองอาคูเรย์รี
ภูเขาคีรก์ จูเฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-เมืองสไตคิซอมอร์
นําตกเฮินฟอซซ่า-เมืองเรคยาวิค-เพอร์ลนั
โบสถ์ฮลั ล์กรีมสคิรค์ ยา-ถนนคนเดิน-บลูลากูน
สนามบินเมืองเรคยาวิค-สนามบินเมืองเฮลซิงกิ
สนามบินเมืองเฮลซิงกิ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
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วันทีหนึง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
18.30 น.

21.30 น.

(-/-/-)

 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน เคาเตอร์สายการบินฟิ นน์แ อร์ (AY) เจ้าหน้าทีให้ก ารต้อนรับ และ
อํานวยความสะดวก
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งเฮลซิ ง กิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบิ น ฟิ นน์แอร์
เทียวบินที AY0144 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)

วันทีสอง เมืองเฮลซิ งกิ-เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่ งชาติธิงเวลลีร์-นําตกกูล
ฟอสส์ -นําพุร้อนกีย์เซอร์ -นําตกเซลจาลันด์ ฟอสส์
(-/L/D)
05.50 น.

2207-2102-ICELAND

เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ แวะเปลียนเครือง
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07.45 น.
08.35 น.

เทียง

2207-2102-ICELAND

 ออกเดิ น ทางสู่ เมือ งเรคยาวิ ค ประเทศไอซ์แ ลนด์ โดยสายการบิ น ฟิ นน์แ อร์
เทียวบินที AY0991 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
 เดินทางถึง สนามบินเมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้า เมื อ งและศุล กากร จากนันนํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ธิ ง เวลลี ร์
(THINGVELLIR NATIONAL PARK) ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง นาที อยู่
ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิคอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึงก่อตังขึนเมือ
ปี ค.ศ.
ถูกขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็ นสถานทีอันเป็ น
มรดกของชาวโลกในปี ค.ศ.
นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที
ยิงใหญ่ทีสุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถํา ลําธาร
นํ าตก และทะเลสาบที ใหญ่ ที สุ ด ของ
ประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกทีกว้าง
ขึ นในแต่ ล ะปี พร้อ มชมร่ อ งรอยอาคาร
รัฐสภาอันเก่าแก่ตงแต่
ั ปี
อิสระให้ท่าน
ถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอัธยาศัย
 บริก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ นํ า ต กกู ล ฟ อ ส ส์
(GULLFOSS) นําตกทีได้รบั การ กล่าวขานว่าเป็ นนําตกทีสวยงามทีสุดในไอซ์แลนด์ และ
อาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่า
นําตกไนแองการ่าอีก ด้ว ยะยัง
จัดว่าเป็ นหนึงใน ทีไอซ์แลนด์
จัด ให้อ ยู่ใ น “วงกลมทองคํา ”
( Golden Circle) ที เ มื อ ผู้ ม า
เยื อ นต้ อ งไม่ พ ลาดที จะมา
ท่ อ ง เ ที ย ว ชื อ นํ า ต ก แ ห่ ง
Gullfoss มี ค ว า ม ห ม า ย ว่ า
นําตกทองคํา เนืองจากเมือละอองนําปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมา
เป็ นสีทองอร่าม และปรากฏเป็ นรุ ง้ กินนําให้พบเห็ นแก่ผูม้ าท่ องเทียว ซึงถื อเป็ นภาพที
อลังการสวยงามสมคําเล่าลือนําท่านชม นําพุร้อนกียเ์ ซอร์ (GEYSIR) นําพุรอ้ นทีตังอยู่
ทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซีย ส พุ่ง
ขึนมาจากใต้ดิน ในอดีตนําพุรอ้ น สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปั จจุบนั ยัง
สามารถพุ่ ง ได้ม ากสุ ด ที ประมาณ 60 – 100 ฟุ ต ทุ ก ๆ 5 นาที นั บ เป็ น หนึ งในความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึงทีท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน นําท่านเดินทางสู่
นําตกเซลจาลัน ด์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) เป็ นหนึงในนําตกทีมีชือเสียงทีสุด
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คํา

ของประเทศไอซ์แลนด์ โดยนําตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตืนตา
ตืนใจกับสายนําขนาดใหญ่ทีไหลหลังลงสู่พนราบตั
ื
ดกับสีเขียวของมอสทีปกคลุมโขดหิน
ทังสองฝัง นําท่านเดินทางสู่เมืองวิก
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Dyrholaey Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสาม ชายหาดสี ดํา-แหลมดีร์โฮเลย์ -นําตกสโคการ์ ฟอสล์ -เมืองสกาฟตาเฟล

(B/L/D)

เช้า

2207-2102-ICELAND

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านถ่ายภาพบริเวณ ชายหาดสีดาํ
( Reynisfjara Black Sand Beach)
สถานทีท่องเทียวสุดน่าทึงของประเทศ
ไอซ์แ ลนด์ แวะชมความสวยงามที
แ ป ล ก ต า ข อ ง ห า ด ท ร า ย สี ดํ า
( Reynisfjara Black Sand Beach)
อันมีเทือกเขาทีเกิดจากการสึก กร่ อน
ของหิ น ลาวา และแนวหิ น บะซอลต์
เป็ นหินอัคนีทีพบได้โดยทัวไป ทีเกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพืนผิ วโลก
อิ ส ระให้ท่ า นเดิ น เล่ น และถ่ า ยภาพตามอั ธ ยาศั ย นํ า ท่ า นชม แหลมดี ร์ โ ฮเลย์
( Dyrholaey) ดี ร์ โ ฮ เล ย์ เ ป็ น
แหลมทียืนออกมาทางชายฝัง
ตอนใต้ข องไอซ์แ ลนด์ และ
ตังอยู่ ไ ม่ ไ กลจากหมู่ บ้า นวิ ค
( Vik) เ ป็ น เ ข ต อ นุ รั ก ษ์
ธรรมชาติมาตังแต่ปีค.ศ.1978
เรี ย กกัน อี ก ชื อหนึ งว่า “เกาะ
เนินประตู (Door hill island)” คําว่าประตูมาจากลักษณะทีมีซุม้ ลาวาโค้งขนาดมหึมายืน
รับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซึงเกิดจากการกัดเซาะของนําทะเลและลมทีพัดผ่าน เมือ
ทะเลสงบเรือขนาดใหญ่สามารถทีจะแล่นผ่านโค้งหินนีได้ ไฮไลท์อีกอย่างหนึงของการมา
เทียวดีรโ์ ฮเลย์คื อ นกพัฟฟิ น (Puffins) ทีหน้าตาน่ารัก โดยจะสามารถพบได้บริเ วณนี
ตังแต่เดือนเมษายนไปจนถึงราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม หรืออาจเลยไปจนถึงกลางเดือน
กันยายน ขึนอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี ซงวั
ึ นทีจะได้เห็นนกแก้วทะเลเหล่านีต้องเป็ น
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เทียง

คํา

วันทีอากาศดี ลมสงบ เพราะหากอากาศแปรปรวน ลมแรง ก็ยากจะนกพัฟฟิ นจะเผยโฉม
ออกมาให้เจ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านแวะถ่ายภาพกับ นําตกสโคการ์ฟอสล์
(SKOGAFOSS) นําตกสโคการ์ฟอสล์ อีกหนึงนําตกทีมีความสวยงามมากมีความสูงถึง
62 เมตร เป็ น นําตกที สูง ที สุด ทางภาคใต้ข องไอซ์แ ลนด์ และใหญ่ เ ป็ น อัน ดั บ 5 ของ
ไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของนําตกนี ทําให้ตอ้ งยืนห่างพอสมควรเพือจะได้เห็นนําตกได้
ทังหมด และความทีเปลือกโลกส่วนนีมีอายุนอ้ ย ทําให้การยุบตัวของพืนดินแห่ง นีมีใ ห้
เห็นได้อย่างชัดเจน นําท่านเดินทางสู่ เมืองสกาฟตาเฟล
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Skaftafell Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสี

อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาเฟล-ธารนําแข็ง FJALLSARLON -โจกุลซาลอนเมืองเบรี ยดดัลซาวิก-เมืองเอกิลสตาดีร์
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่าน อุทยานแห่งชาติ สกาฟตา
เฟล (Skaftafell National Park) นําท่านชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึง
เต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชันหินลาวาทีแข็งตัว นําท่านเดินทางสู่ ธาร
นําแข็ง Fjallsarlon อีกหนึงธารนําแข็งทีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Vatnajokull อุทยาน
แห่งชาติทีใหญ่ทสุี ดในไอซ์แลนด์ เพือนําท่าน ล่องเรือชมธารนําแข็ง และแนวสันนําแข็งที
ยิงใหญ่ทหนึ
ี งของไอซ์แลนด์ นําท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (JOKULSARLON) ชมธาร
นําแข็งพันปี เป็ นทีรูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีว่าเป็ นทะเลสาบธารนําแข็งทีใหญ่ทีสุดในไอซ์แลนด์
ปรากฏ ขึนครังแรกในช่วงปี ค.ศ. 1934 -1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิมพืนที ขึนเรื อยๆ
ปัจจุบนั กินพืนทีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของนําถึง 200 เมตร ถือได้ชือ
ว่ าเป็ นทะเลสาบที ลึก เป็ น อัน ดับสองของไอซ์แ ลนด์ นํา ท่า นชมความสวยงามของทุ่ ง
นําแข็งก้อนใหญ่ทีละลายลงมาจากภูเขานําแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจ
ได้พบกับนกทะเลสีดาํ ทีริมฝั งทะเลตอนปลายทีเชือมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอนทีมีชือ
เรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ทีเรียกว่า Big Seagulls หรือหากโชคดีท่าน
อาจจะได้เห็น สิงโตทะเลทีดําผุดดําว่ ายเล่นนําหรือหาอาหารอย่างใกล้ชิดนอกจากนัน
สถานทีนียังเคยใช้เป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ชือดัง JAMES BOND และBATMAN อีก
ด้วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดิ นทางต่อสู่ เมืองเบรียดดัลซาวิก
(Breiddalsvik) ซึงเป็ นเมืองชายทะเลโดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอนั งดงามไม่

เทียง

2207-2102-ICELAND
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คํา

ว่าจะเป็ นลาวาของภูเขาไฟ นําตกหลากหลายสาย และสัตว์ต่างๆ ทีอยู่ระหว่างสองข้าง
ทาง นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอกิลสตาดีร์ (Egilsstaðir) ซึงเป็ นเมืองทีมีขนาดใหญ่ทีสุด
ในฟยอร์ดทางตะวันออก และเมืองนียังตังอยู่ใกล้กับป่ าทีใหญ่ทีสุดในประเทศไอซ์แลนด์
ทีชือว่า ฮาลอร์มสตาร์ดาสโกการ์ (Hallormsstaðaskógar) และทะเลสาบลาการ์ฟโลย์ท
(Lagafljót) ทีเป็ นถูกกล่าวขานถึงในตํานานว่าเป็ นทีอยู่ของสัตว์ประหลาดในนํา
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Icelandair Herad Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีห้ า

นําตกเดตตีฟอสส์ -ทะเลสาบมายด์ วัทท์ -นําตกโกดาฟอสส์ -เมืองอา
คูเรย์ รี
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ นําตกเดตตีฟอสส์
(Dettifoss) เป็ นนําตกทีใหญ่และไหลแรงมากทีสุดของยุโรป เป็ นอีกจุดทีน่าสนใจสําหรับ
นักท่องเทียวทัวโลกเมือไปเยือนไอซ์แลนด์ และนําตกแห่งนียังเคยถูกใช้เป็ นสถานทีถ่าย
ภาพยนตร์อัน โด่ ง ดัง เรื อง Prometeus อีก ด้วย นําตกเดตตี ฟอสส์ตังอยู่ใ นเขตอุทยาน
แห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) อุทยานแห่งนีเป็ นอุทยานแห่ง ชาติ ที
ใหญ่ ทีสุด ในยุโรป โดยเป็ น พืนทีทีได้รวมเอาอุทยานแห่ง ชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell
National Park) และอุทยานแห่งชาติ Jokulsargljufur เข้าด้วยกัน ความน่าตืนตาตืนใจ
ของนําตกทีทรงพลังแห่งนีคือภาพของนําตกทีกําลังไหลลงมาจากชันนําตกทีไหลลงมา
จากขอบหน้าผาอันกว้างใหญ่และแสนอลังการ โดยนําตกมีความกว้างราว
เมตร
สายนําทีไหลจากนําตกจะไหลลดหลันลงไปในหุบเหว Jokulsargljufur ทีอยู่ลึกลงไปอีก
ราวๆ เมตร นับเป็ นภาพทีสวยงามตระการอย่า งยิง ซึงนักท่องเทียวยังจะสามารถ
มองเห็นละอองนําทีสาดกระเซ็นขึนสู่ทอ้ งฟ้าจากระยะไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วย นําท่าน
ชม ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือทีแปลว่า ปราสาทดํา พืนทีซึงเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟครังใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปี ก่อน ธารลาวาทีไหลปกคลุมพืนทีเมือโดน
อากาศและนําที เย็น จัด จึ งทํา ให้พืนที โดยรอบกลายเป็ น ดิน ภูเขาไฟ และหิน ภูเ ขาไฟ
รูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพืนเมืองเชือว่าดินแดนแห่งนีเป็ นสถานทีเชือมต่อระหว่างโลก
มนุษย์และดินแดนใต้พิภพ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม ทะเลสาบมายด์วั ทท์ (Myvatn
Lake) ทะเลสาบสีฟ้ากินพืนทีราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็ นทะเลสาบทีใหญ่อนั ดับที 4
ของไอซ์แลนด์ เป็ นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ททีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

เทียง
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คํา

รอบๆในอดีตกาล อยู่ในหมู่บา้ นเรย์คยาห์โล และยังเป็ นแหล่งอุทยานนกนําทีสําคัญแห่ง
หนึงของโลก จนรัฐบาลประกาศให้เป็ นเขตสงวนอนุรกั ษ์นกเลยทีเดียว นําท่านเดินทางสู่
นําตกโกดาฟอสส์ (Godafoss) หรือทีรูจ้ กั ในนามนําตกของพระเจ้า เป็ นนําตกทีมีความ
งดงามและใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมีความสูง 12 เมตร กว้าง 30 เมตร
ตังอยู่ใ นเขตทะเลสาบมี วัท น์ (Myvatn Lake) ซึงไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla
volcano) นัก นําตกแห่งนีถูกค้นพบเมือ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาลโดยนักบุญชาวคริสต์ เล่า
กัน ว่ า ในอดีต เมือรัฐ สภาไอซ์แ ลนด์ไ ด้ย อมรับศาสนาคริสต์เป็ นศาสนาประจําชาติ ผู ้
ประกาศตรากฎหมายเดินทางกลับบ้านผ่านบริเวณนําตกและได้ทิงรูปสลักพระเจ้าต่างๆ
ของชาวนอร์ส (Norse) ลงไปในแม่นาํ จึงทําให้นาตกนี
ํ
ได้ชือว่า “นําตกของพระเจ้า” โดย
Goda มาจากคําว่า God ส่วน Foss หมายถึงนําตกในภาษาไอซ์แลนด์ สายนําตกของโก
ดาฟอสส์มี ลัก ษณะโค้ง เป็ น ครึงวงกลม และไหลตกลงมายัง แอ่ ง ตรงกลาง ในแต่ ล ะ
ฤดูกาลนําตกแห่งนีจะมีความงามแตกต่างกัน นําตกแห่งนีได้ชือว่าเป็ นหนึงในนําตกที
สวยงามทีสุดของประเทศไอซ์แลนด์ นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี (Akureyri) เมือง
ใหญ่อนั ดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็ นทีตังของมหาวิทยาลัยทีมีชือเสียงของไอซ์แลนด์
อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสนั สดใสตังอยู่ริมฝั งแม่นาํ บ้างก็ปลูกบนเนิน
ลาดชันซึงมีภมู ิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จดั ตังเป็ นระเบียบอย่างลงตัว
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Icelandair Akureyri Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีหก

ภูเขาคีร์กจูเฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-เมืองสไตคิซอมอร์

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดิ นทางสู่ ภูเ ขาคี ร์ก จู เฟล
(Kirkjufell) ภูเขาทีมีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็ นภูเขาทีมีทรงสวยงามด้วย ภูเขายัง
มีนาตกขนาดเล็
ํ
กทีสวยงามมากแห่งหนึงอีกด้วยชือว่านําตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมา
เทียวทีนีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทังปี หากมาไอซ์แลนด์แล้วไม่ได้มาถ่ายกับ
ภูเขาแห่งนีเหมือนว่ามาไม่ถึงไอซ์แลนด์
 บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรุ นดาร์ฟยอรด์เดอร์
(Grundarfjordur) ตั งอยู่ บ ริ เ วณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั งอยู่
ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทศั นียภาพและธรรมชาติทีสวยงามยิง เรียกได้ว่าเป็ นอีก
หนึงเมืองสําคัญทีตากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยัง
เป็ นเมื องทีใช้ในการถ่ ายทําภาพยนตร์เรือง The Little Lift of Walter Mitty อีก ด้วย นํา

เทียง
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คํา

ท่ า นเดิ น ทางสู่ ที พั ก เมื อ งสไ ตคิ ซ อ มอร์ (STYKKISHÓLMUR) เมื อ งในแคว้ น
Vesturland ด้านเหนือของคาบสมุทร Snæfellsnes ทางตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Foss Stykkisholmur Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีเจ็ด

นําตกเฮินฟอซซ่ า-เมืองเรคยาวิค-เพอร์ ลัน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ นําตกเฮินฟอซซ่า
(Hraunfossar Waterfalls) ตั งอยู่ใ นทุ่ ง ลาวา Hallmundarhraun ที มี เ สน่ ห ์ใ นอ่ า วบอร์
การ์ฟยอร์ดรู ท์ างตะวันตกของไอซ์แลนด์ นําตกสีขาวทีนับไม่ถว้ นไหลลงมาเป็ นนําตกไหล
ลงมาตามหน้าผาลาวาทีมีความกว้างประมาณ 900 เมตร เป็ นพีน้องฝาแฝดของนําตก
กุลล์ฟอสส์ ธารนําแข็งทีกรองผ่านทุ่งลาวาและพ่นออกมาอีกครังจะไหลลงสู่แม่นาฮวิ
ํ ททา
ทีมีชือเสียง มีจดุ ชมวิวอยู่ไม่ไกลจากทีจอดรถซึงให้ทศั นียภาพทีน่าตืนตาตืนใจทีสุดเหนือ
นําตก แม่นาที
ํ ไหลเอือย และพืชพรรณโดยรอบ
 บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค นําท่านไป
ชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็ น สถานทีทีมีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับ แขกบ้านแขก
เมือง โดยสถาปนิก อิงกิมนู ดูร ์ เป็ นผูอ้ อกแบบอาคารรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึงวง ตังอยู่บน
ฐานทีคล้ายถังนํามองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร,
ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิง, สวนนํา และร้านขายของทีระลึก
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Foss Hotel หรือเทียบเท่า

เทียง

คํา

วันทีแปด โบสถ์ฮัลล์ กรีมสคิร์คยา-ถนนคนเดิน Laugavegur-บลูลากูน
เช้า

2207-2102-ICELAND

(B/L/D)

(B/L/D)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิ ร์คยา
(Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ทีสูงทีสุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดทีสูงอีกจุดหนึง
ของเมืองทีเมือขึนไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นีมี
ความสําคัญในฐานะทีเป็ น ศาสนสถาน เป็ นสถาปั ตยกรรมทีมีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุด
โยน (Guðjón Samúelsson) เป็ นผู้ออกแบบสถาปั ตยกรรมแนวอิม พราสชันนิสท์ รวม
เวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตังแต่ปีเริมสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทังแล้วเสร็จในปี ค.ศ.
1986
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เทียง

 บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน Laugavegur ถนน
คนเดินทีมีชือเสียง และเก่าแก่ทีสุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า ”wash road”
เนืองจากอดีตเคยเป็ นเส้นทางเดินสู่ บ่อนําพุรอ้ น โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยา
วิกจะเดินทางไปซักล้างเสือผ้า เครืองนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี ปั จจุบนั เป็ นแหล่งช้อป
ปิ งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้าและ ร้านเสือผ้าบูติคมากมาย นําท่านเดินทางสู่ บลูลา
กูน (BLUE LAGOON) สถานทีอาบนําแร่ขนาดใหญ่ และมีชือเสียงทีสุดในโลก เป็ นบ่อ
นําร้อนทีมีแร่ธาตุต่างๆมากมาย ซึงช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลังอิสระให้ท่านแช่ตวั ใน
สระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมือยล้าจากการเดินทาง (มีบริการผ้าเช็ดตัว โคลนสีขาว
สําหรับพอกหน้า) เพือความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่ายนํา หมวกคลุมผมไปด้วย ทางบลู
ลากูนอนุญาตให้ลงได้เฉพาะผูส้ วมใส่ชุดว่ายนําเท่านัน หากไม่ได้นาํ ไปสามารถใช้บริการ
เช่าชุดว่ายนําได้ทบลู
ี ลากูน

คํา

 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Park Inn Keflavik Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีเก้า

สนามบินเมืองเรคยาวิค-สนามบินเมืองเฮลซิงกิ

เช้า
09.25 น.

 บริการอาหารเช้า แบบกล่อง ได้เวลาสมควรนําเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทียวบินที

15.50 น.

AY0992 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮลซิงกิง ประเทศฟิ นแลนด์ แวะเปลียนเครือง

วันทีสิบ

สนามบินเมืองเฮลซิงกิ-กรุงเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

2207-2102-ICELAND
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00.45 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทียวบิน

16.25 น.

ที AY0143 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทางบริษัทจะดาํ เนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็ นไปตามทีกาํ หนด แต่บางครังการเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิ ดทําการในวันอาทิตย์

วันเดินทาง

ตารางการบิน

ราคา

พักเดียว
เพิมท่านละ

AY0144 BKKHEL 21.30-05.50
AY0991 HELKEF 07.45-08.35
26 ก.ค.-4 ส.ค. 2565 AY0992 KEFHEL 09.25-15.50
AY0143 HELBKK 00.45-16.25
ราคาสํ าหรับเด็กอายุตํากว่า 12 ปี ไม่ใช้ เตียง ลด 10,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัวเครื องบินได้จากเจ้ าหน้ าที

149,900

25,000

อัตราค่ าบริ การทีรวมในรายการทัวร์










ตัวเครื องบินชันประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินฟิ นน์แอร์
โรงแรมทีพักระดับ 3-4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืนวีซ่าเชงเก้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางประเทศไทย)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนําเทียวตามรายการการท่องเทียว
หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าประกันสุ ขภาพ (covid- ) เงือนไขตามกรมธรรม์
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อัตราค่ าบริ การทีไม่ รวมในรายการทัวร์
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การในการทําหนังสื อเดินทางและวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีนอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริ การซักรี ด หรื อ ค่าเกิดความเสี ยหายต่างๆภายในห้องพัก เป็ นต้น
 ค่าส่ วนเกินของนําหนักกระเป๋ า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครื อง 23 กก./ท่าน
***ข้อกําหนดสายการบิน***
ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ ใบ/ ท่าน เท่านัน และ นําหนักกระเป๋าต้ องไม่เกิน
ส่ วนกระเป๋าถือติดตัวขึนเครื อง [Carry-on Baggage] นําหนักกระเป๋าต้ องไม่เกิน กิโลกรัม

กิโลกรัม







ค่าทิปคนขับรถท้องถิน ( ยูโรx 8 วัน = ยูโร )
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ x 10 วัน = , บาท
ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถ้าประเทศปลายทางต้องการเอกสาร)
ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ตามข้อกําหนดของรัฐบาล)
กษาเงือนไขต่
างๆ และรายละเอี
ยดการเดิTEST
นทางให้
บร้ อยก่ อนตัดสินใจซื อ
ค่โปรดศึ
าใช้จ่ายในการกั
กตัวในประเทศไทย
และ RT-PCR
เมือถึเรีงยไทย
เมือท่(เงืานทํ
าการชําระมั
าแล้ วาหนด)
ถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่ างๆทีบริษทั ระบุไว้
อนไขตามที
ทางรัดฐจํบาลกํ

เงือนไขการจองและการชําระเงิน
1. ชําระมัดจําท่านละ 50,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง
ทีมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลื อ 20 วัน ก่อนวันเดิ นทาง หากไม่มีการชําระเข้ามาถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณี ยงั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุ ญาตเก็บค่าทัวร์ ส่วนที
เหลือตามทีกําหนด)
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีมีความจําเป็ นต้องซื อตัวเครื องบินภายในประเทศ หรื อตัวโดยสารอืนๆในการเดินทาง
เพือมาทําการยืนวีซ่า หรื อในวันเดิ นทางไป-กลับจากสนามบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังก่อน
ออกตัวเครื องบิ น หรื อ ตัวโดยสารอื นๆ มิ ฉ ะนันทางบริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รั บผิด ชอบต่ อ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

เงือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
2207-2102-ICELAND

www.smileytour.com

Page 11 of 16

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่ อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที
เกิดขึนจริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจํา 50% (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึน
จริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ)
3. ยกเลิกการเดิน ทางน้ อยกว่ า 15 วัน ก่ อนการเดินทาง เก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมดตามราคาทั วร์ ทีตามระบุใน
โปรแกรม
4. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง
5. กรณีผ้เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืนวีซ่า ค่าตัวเครื องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น
7. ตามพระราชบัญญัติธุ รกิจนํา เที ยวและมัค คุเทศก์ พ.ศ.
หมวด ธุ รกิจ นําเทียว การยกเลิกการ
เดินทางของนักท่ องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวมีค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริงเพือเตรี ยมการจัดนําเทียว ให้
นํามาหักจากเงินค่ าบริการทีต้ องจ่ าย ทังนี ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลักฐานให้ นักท่ องเทียวทราบ
เช่ น ค่ าวีซ่า ค่ ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งยกเลิ กการเดิ นทางล่ วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดิ น ทาง ในกรณี ทีมี ผู้
เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจําให้ทงหมด
ั
(ในกรณี ทีมีการยืนวีซ่า และท่านได้รับการ
อนุมตั ิวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การทีเกิดขึนจริ ง และท่านสามารถนําวีซ่า
นีไปใช้ได้ หากวีซ่านันยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่า นสละสิ ทธิ ในการไม่ใ ช้บริ การใดๆ ทีระบุไ ว้ในโปรแกรมทัว ร์ หรื อถูกปฏิ เ สธการเข้า -ออก
ประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
3. ตัวเครื องบินทีจัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัวแบบหมู่คณะ ซึ งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ใน
กรณี ทีท่านต้องการแยกวันเดิ นทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้า หน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง
และการจัดทีนังของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพือ
แทรกแซงได้
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสาย
การบินกําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืน
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ได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิด เหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที
สายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอํานาจการตัดสิ นใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริ ษทั เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การและ
อํานวยความสะดวกในยืนวีซ่า เท่านัน และหากท่านถูกปฏิ เสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ ทีจะไม่แ จ้ง
เหตุผลให้ทราบ
5. โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื องปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก
เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็ น 2 เตียง และเตียงเสริ มหรื อ SOFA BED ขึนอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
6. เมื อท่า นได้มี การชําระเงิ น แล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับ บริ ษัทฯหรื อตัว แทนของบริ ษ ทั จะถื อ ว่าท่ านได้
ยอมรับเงือนไขต่างๆทีทางบริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้แล้ว

เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
ระหว่ างการพิจารณาวีซ่าไม่ สามารถขอพาสปอร์ ตคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาในการยืน : 15 วันทําการ (อาจจะช้ าหรื อเร็วกว่านัน ขึนอยู่กบั ศุนย์รับยืนวีซ่าและสถานทูต)
วันยืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิวมือและยืนเอกสารด้ วยตัวเอง (จะมีเจ้ าหน้ าคอย
ช่ วยอํานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื นวีซ่า)
1. PASSPORT ทียังไม่หมดอายุและมี อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดิ นทางกลับในโปรแกรม
การเดินทาง
2. เอกสารรั บรองการได้ รับวัคซี น ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรื อแนบเป็ น
Vaccine Passport
3. รู ปถ่ ายสี จํานวน 2 รู ป พืนหลังสี ขาว (ขนาดตามรู ปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการ
ยืนวีซ่ามาก่อนหน้านี สถานทูตจะเข้มงวดในเรื องของรู ปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหู และดวงตาชัดเจน
ห้ามใส่เครื องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรู ป
4. สํ าเนาเอกสารต่ างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สู ติบตั ร (สําหรับเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี ) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองการทํางาน ทีออกจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั ทีท่านทํางานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชือนามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
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ในกรณีทีทํางานอิสระ เตรี ยมจดหมายชีแจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชือตัวเอง
ลักษณะงานทีทํา รายได้ต่อเดือน และลงชือตัวเอง
ในกรณีเป็ นเจ้ าของธุรกิจ เตรี ยมหนังสื อรับรองบริ ษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรื อใบจดทะเบียน
การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
ในกรณีเป็ นนั กเรี ย น นักศึ กษา เตรี ยมเอกสารรั บรองการเป็ นนักเรี ยน-นักศึกษา ฉบับจริ งทีออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยืน
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ ป็ นประจําและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพือ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า
BANK CERTIFICATE ฉบับ ภาษาอัง กฤษ ที ระบุ ชื อผู เ้ ดิ น ทางตรงตามหน้า พาสสปอร์ ต สถานฑู ตไม่ รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. การรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ ีออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมีความสัมพันธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงิ น ลู ก สามี อ อกเงิ น ให้ ภ รรยา พร้ อ มเขี ย นจดหมายรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ย SPONSOR LETTER
(รายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที)
8. กรณีทีเด็กอายุตํากว่ า ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยืนวีซ่า ผูป้ กครองต้องมาเซ็นต์
เอกสารด้วยกันทังคู่ ณ ศูนย์รับยืนวีซ่า
9. ใบกรอกข้ อมูลผู้ขอวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริ ง เพราะข้อมูล
ทีท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
10. การยืนวีซ่านัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านัน ถึงสามารถดําเนินการ
ขันตอนการจองคิวและยืนวีซ่าได้
11. รายละเอียดด้ านบนทังหมดเป็ นเพียงเอกสารเบืองต้ น บางท่ านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิมหรื อแปล
เอกสารในบางข้ อ เพือความถูกต้ องในการเตรี ยมเอกสารสามารถติดต่ อสอบถามเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ
ได้
12. ในช่ วงการแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 อาจจะมีก ารขอเอกสารเพิมเติมหรื อขันตอนการยื นที
เปลียนแปลงไป ทางเจ้ าหน้ าทีอาจจะมีการอัพเดตข้ อมูลให้ ทราบอีกครั ง
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ใบกรอกข้อมูลผูข้ อวีซ่า

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ทีสามารถติดต่ อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านัน
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