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20.00 น. พร้อมกันท่ี  เคาน์เตอร์สายการบิน

ฟินแอร์  Finnair (AY)  ประตู 4 เคาน์เตอร์ G โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

22.25 น. ออกเดินทางสู่  โดยเท่ียวบินท่ี AY144 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

 

 

05.45 น. เดินทางถึง  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร(และเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) (เวลาท้องถิ่นของประเทศฟินแลนด์ช้ากว่าประเทศไทย 6 

ชม.) 

 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ • เฮลซิงกิ 

วันที่สอง เฮลซิงกิ • ท่าอากาศยานเคฟวาวิก  • เขาคีรก์จูเฟล • คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์  

หมู่บ้านอารน์าสตาปิ              (-/กลางวัน/เย็น) 
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07.35 น. ออกเดินทางสู่  

09.25 น. ถึง  รับสัมภาระ แลกเงิน 

ก่อนพาท่าน มุ่งหน้าสู่ เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ (Grundarfjörður) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชม.) เมืองทางตะวันตกของประเทศ เพื่อพาชมภูเขาไฟท่ีโด่งดังท่ีสุดของไอซ์แลนด์ ภูเขาคีร์กจู

เฟล (Kirkjufell) ท่ีได้ชื่อว่าเป็นรูปปกของไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได้ เป็นฉากหลังงของซีร่ีย์ชื่อดังอย่าง 

Game Of Throne บริเวณใกล้ๆกันจะมีน้าตก Kirkjufellsfoss อยู่ เป็นจุดถ่ายรูปท่ีต้องไม่พลาด

ด้วยประการท้ังปวง 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น แบบบุฟเฟ่ต์ 

ผ่านชม คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ (Snæfellsnes peninsula) ทางฝ่ังตะวันออกของเกาะ เต็ม

ไปด้วยธรรมชาติท่ีครบถ้วนท้ังน้าตก ภูเขา ทะเล ท่ีมีลักษณะไม่เหมือนใครในโลก ตลอดทางท่าน

จะไม่สามารถหลับลงได้อย่างแน่นอน 
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 จากนั้น พาท่านแวะชม หมู่บ้านอารน์าสตาปิ (Arnastapi) เล็กน้อย หมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก 

อันเป็นท่ีต้ังของรูปปั้ นหินปาร์ดุร์ ท่ีเป็นคร่ึงคนคร่ึงโทรลล์ตามต านานพื้นบ้านของชาวนอร์ดิก 

และยังมีหน้าผาหินบะซอลล์ท่ีมีพื้นล่างเป็นมหาสมุทร และยังมีอีกสถานท่ีเด็ดคือ กาทแคลทตุร์ 

(Gatklettur) มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ท่ีมีหลุมอยู่ตรงกลางท าให้เขาดูเหมือนอุโมงค์ 

ก่อนกลับสู่เมืองเรยาวิค เมืองหลวงของประเทศ 
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ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  Grand Hotel Reykjavík หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเท

รดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม.) ท่ีอยู่บนถนนเส้นวงแหวนทองค า หรือ Golden Circle ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ

แห่งแรกของไอซ์แลนด์อีกด้วย เป็นจุดส าคัญของประเทศท้ังในทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 

เนื่องจากเป็นจุดรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกยุโรป และอเมริกา  

 

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร ์• น้าพุรอ้นไกเซอร ์ • น้าตกกุลล์ฟอส • เคอรดิ เครเตอร์ • เซล

ฟอส                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นแบบบุฟเฟ่ต์  

จากนั้น เดินทางไปยัง น้าพุรอ้นไกเซอร ์(Gaysir) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ค าว่าไกเซอร์เป็นค า

เรียกปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของการเกิดน้าพุร้อนลักษณะหนึ่งซึ่งมีไม่ก่ีท่ีในโลกเท่านั้น โดยไก

เซอร์ของไอซ์แลนด์นั้นมีขนาดใหญ่มาก สามารถระเบิดพลังน้าจากใต้พิภพได้สูงถึง 80 เมตร 

 

พาท่านชม  น้าตกกุลล์ฟอส (Gulfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ มีความสวยงามเป็นอย่างมาก น้าท่ี

ไหลลงสู่พื้นล่างความสูตร 32 เมตร โดยมีน้าสีฟ้าใส่สวยงามเนื่องจากเป็นน้าท่ีไหลออกมาจากธาร

น้าแข็ง ลดหล่ันกัน 3 ชั้น ซึ่งค าว่ากุลล์ฟอสนั้นมีความหมายว่า น้าตกทองค า 
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มุ่งหน้าสู่เมืองเซลฟอสส์ พาท่านชม เคอรดิ เครเตอร ์(Kerid Crator) ทะเลสาบสีน้าเงินบนปาก

ปล่อยภูเขาไฟอายุกว่า 3,000 ปี มีความลึกประมาณ 55 เมตร กวาง 170 เมตร บริเวณโดยรอบหิน

จะมีสีแดง เนื่องจากเหล็กในหินลาวาท่ีเกิดปฏิกิริยากับอากาศและน้า 

 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  Hotel Selfoss หรอืเทียบเท่า 

 (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเท

รดแฟร์หรือเทศกาล) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ไม่ไกลกันพาท่านชม น้าตกเซลจาลันด์ฟอส (Seljalandsfoss) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที) อีกหนึ่งน้าตกดังท่ีโดดเด่นด้วยการท่ีท่านสามารถอ้อมหลังน้าตกไป เพื่อถ่ายรูปมุมแปลกตา

ได้ ซึ่งไม่ใช่ทุกน้าตกท่ีสามารถท าได้เช่นนี้ 

 

พาท่านสู่ น้าตกสโกรกาฟอส (Skógafoss) น้าตกขนาดใหญ่อันดับท่ี 5  มีความสูงประมาณ 62 

เมตร เป็นหนึ่งในน้าตกท่ีมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ด้วยท่ีตัวน้าตกโอบล้อมจากหุบเขา เสริม

ความย่ิงใหญ่ของน้าตกแห่งนี้ และเรายังสามารถเข้าไปใกล้น้าตกได้ประมาณนึงเลยทีเดียว 

 

วันที่สี ่ น้าตกสโคการฟ์อส • น้าตกเซลจาลันด์ฟอส • Shuttle bus ชม Plane Wreck  

                    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เที่ยง    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

พาท่านนั่ งรถ Shuttle Bus ไปยัง  จุดถ่ายรูปซาก
เครื่องบินรา้ง (Plane Wreck) ท่ีถือเป็น หนึ่งในจุดใน
โพสการ์ดของไอซ์แลนด์ ซึ่งเดิมเป็นเคร่ืองบินรุ่น DC-3 
ของกองทัพสหรัฐ ท่ีเกิดขัดข้องจนต้องลงจอดฉุดเฉินท่ี
บริเวณนี้(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ยกเลิกกิจกรรม
เนื่ องจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านาย โดยจะยึดถึง
ความปลอดภัยของท่านเป็นล าดับแรก) 

**ปกติทวัรจ์ะไม่จัดไปทีน่ีเ่นื่องจากมค่ีาใช้จ่ายสูง แต่
ทางทัวรข์องเราคิดว่า ไปทั้งที่ต้องไปให้สุด!!!!** 

 

 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  Fosshótel Núpar หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 
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5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเท

รดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

HILIGHT!!!  พาท่านสู่ ถ้าน้าแข็งสกาตาเฟล (Ice Cave)  กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด และมีไม่ก่ีท่ีใน
โลกเท่านั้นท่ีสามารถท ากิจกรรมนี้ได้ โดยท่านจะได้สัมผัสกับกลาเซียอย่างใกล้ชิด เป็นลักษณะ
ของการเดินเข้าไปในธารน้าแข็งท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี โดยตัวถ้าจะมีลักษณะคล้ายคริสตัล 

(ท้ังนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีบริษัทยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านาย โดยจะยึดถึงความ
ปลอดภัยของท่านเป็นล าดับแรก) 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

เดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ธารน้าแข็งพันปี อันเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็น

ทะเลสาบธารน้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เป็นบริเวณอ่าวปลายทางของธารน้าแข็งท่ีเชื่อมสู่

วันที่ห้า ถ้าน้าแข็งสกาตาเฟล • ธารน้าแข็งกลาเซยีลากูน • ไดมอนด์บชี • ธารน้าแข็งสกาตาเฟล  

                    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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ทะเล เป็นด่ังทะเลสาบท่ีเกิดจากการละลายของธารน้าแข็ง ท าให้น้าในลากูนแห่งนี้มีความใสเป็น

อย่างมาก ถ้าโชคดีท่านอาจะเห็นแมวน้ามาว่ายน้าเล่นอีกด้วย และเป็นอีกหนึ่งฉากของหนัง

สายลับระดับโลกอย่าง 007 ภาค Die Another Day 

 

อีกฟากของกลาเซียลากูนจะมี ไดมอนด์ บีช (Diamond Beach) หาดทรายท่ีมีน้าแข็งท่ีใส่แต่ถูก

เจียรไนด่ังเพชรโดยธรรมชาติอยู่เต็มชายหาด ให้ท่านได้เก็บภาพกับความแปลกตาทอันสวยงามท่ี

ธรรมชาติรังสรรค์ 
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เดินทางสู่ สกาฟตาเฟล (Skatafell) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หนึ่งในจุดท่ีท่านสามารถ

เก็บภาพธารน้าแข็งได้สะดวกท่ีสุดและใกล้มาก กินพื้นท่ีราว 4,800 ตารางกิโลเมตร มักเป็นจุดคุ้น

ตาท่ีนักท่องเท่ียวมักจะถ่ายรูปคู่กับกลาเซียกัน ก่อนพาท่านไปยัง Dyrhólaey 

 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  Hotel Dyrholaey หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเท

รดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

ของโรงแรม  

พาท่านชม หาดทรายด า (Black sand 

beach) หาดทรายท่ีเป็นสีด าเนื่องจาก

การผุกร่อนของหินภูเขาไฟ ถูกจัดว่า

เป็นหาดทรายด าท่ีสวยท่ีสุดแห่งนี้ของ

โลกเลยที เ ดียว  จากตรงนี้ท่ านยัง

สามารถถ่ายรูปคู่กับหินบะซอลท์ท่ีถูก

วันที่หก เมืองวิก เรย์นิสฟายารา่ • หาดทรายด า • กิจกรรมขับสโนว์โมบิลบนธารน้าแข็ง  

                     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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กัดเซาะจนเป็นแท่ง รูปร่างแปลกตา ในปี 1991 หาดทรายด าแห่งนี้เคยถูกจัดให้เป็นหาดทรายท่ี

สวยท่ีสุดในโลกอีกด้วย 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

HILIGHT!!!  พาท่านไปสนุกสนานกับอีก 1 กิจกรรมที่

หาท าได้น้อยที่ในโลก นั่นคือการ ขับสโนว์โมบิลบน

ธารน้าแข็ง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดหากมา

เยือน โดยท่านจะได้นั่งรถบัสแบบพิเศษท่ีจะพาท่านไต่

เขาข้ึนไปบนกลาเซีย ระหว่างทางท่านจะเห็นทัศนี

ภาพท่ีสวยงาม ปกคลุมด้วยหิมะขาดนวล เป็นประกาย 

ก่อนถึงสถานีรับรถ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการขับส

โนว โมบิลกับชมวิวสุด 

(ท้ังนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีบริษัทยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านาย โดยจะยึดถึงความ

ปลอดภัยของท่านเป็นล าดับแรก) 
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ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  Hotel Dyrholaey หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเท

รดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเรยาวิค (Reykjavík) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)เมืองหลวงของ

ประเทศ พาท่านทัวร์รอบเมืองเรยาวิก 

 

วันที่เจ็ด เมืองเรคยาวิก • โบสถ์ฮัลล์กรมีสคิรค์ยา • เดอะซันโวยาจเจอร ์• ฮารป์า คอนเสิรต์ฮอลล์  

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Fish Of the day 

 หลังจากท่ีได้ชมธรรมชาติรอบเกาะกันอย่างจุใจแล้ว พาท่านชมความงามของสถาปัตยกรรม

แปลกตาในเมืองหลวง โดยเร่ิมกันท่ี โบสถ์ฮัลล์กรมีสคิร์คยา (Hallgrimskirkja) แลนด์มาร์ก

ส าคัญของเมือง สร้างข้ึนในปี 1945 ใช้เวลา 38 ปีจึงแล้วเสร็จ ตัวโบสถ์มีความสูง 73 เมตร 

รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้าตก Svartifoss  ซึ่งจะมีหินบะซอลต์อยู่ท้ัง 2 

ข้างของน้าตก 

 

  

ไม่ไกลกันให้ท่านแวะถ่ายรูปกับประติมากรรม 

เดอะซันโวยาจเจอร ์(Sun Voyager) ท่ีผู้สร้าง

ตีความหมายว่าเป็น เรือแห่งความฝัน โดยตัว

ประติมากรรมจะเป็นลักษณะเหมือนเรือไวก้ิง

หันหน้าออกสู่ท้องทะเลของไอซ์แลนด์ 
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แวะถ่ายรูปด้วยหน้า ฮารป์า คอนเสิรต์ ฮอลล์ (Harpa Concert Hall) ท่ีเปิดเป็นทางการเมืองปี 

2011 ตกแต่งด้วยกระจกท้ังหลัง มูลค่าการสร้างกว่า 164 ล้านยูโร โดยฮอลล์หลักสามารถจุผู้ชม

ได้สูงสุดถึง 1,800 คน ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีส าคัญของไอซ์แลนด์ 

 

ค่า    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

ที่พัก  Grand Hotel Reykjavík หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเท

รดแฟร์หรือเทศกาล) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) 

พาท่านแวะชมจุดต่างๆของเมือง ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบโทนิน (Lake Tjörnin) ทะเลสาบกลาง

เมืองท่ีเต็มไปด้วยฝูงเป็ดและหงส์ ใกล้กับ ศาลาว่าการกรุงเรคยาวิก (Reykjavík City Hall) และ

ท่าเรือเก่า (Old Harbor) ท่าเรือประมงเก่าของเมือง ท่ีปัจจุบันเปล่ียนเป็นท่าเรือส าหรับพาชม

ปลาวาฬ และมีของท่ีระลึกขายอยู่มากมาย 

 

ก่อนให้ท่านได้ อิสระเดินเล่นในเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ โดยเรยาวิกนั้น แม่ไม่ใช้เมืองใหญ่มาก 

แต่เป็นเมืองท่ีทรงเสน่ห์เป็นอย่างมาก ท้ังผู้คน ร้านรวง รวมไปถึงบ้านเรือนท่ีตกแต่งอย่างน่ารัก

และน่าดึงดูดเป็นอย่างมาก 

 

วันที่แปด ทะเลสาบโทนิน  • จุดชมวิวเพอรแ์ลน • เดินเล่นเมอืงเรคยาวิก • บลูลากูน 

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

  

 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 

 

มหัศจรรย์...ไอซ์แลนด์ - หน้าที่18 -



BT-ICE22_AY 

 

จากนั้นพาท่านสู่  จุดชมวิวเพอร์แลน (Perlan 

View Point) อาคารแลนด์มาร์กของเมืองเรยาวิก 

มีความสูง 25.7 เมตร ความพิเศษคือโดมแก้ว

ขนาดใหญ่  ลักษณะคล้ายดาดฟ้าเ รือ ท าให้

สามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองเรคยาวิก โดยค า

ว่า Perlan มาจากค าว่า The Pearl ท่ีแปลว่าอ่าว 

 

 

เที่ยง   พิเศษสุด บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเพอรแ์ลนด์ ที่มวิีวพาโนราม่าแบบ 360 

องศา ให้ท่านได้รบัประสบการณ์กับมื้อพิเศษที่ทางเราจัดให้ท่านโดยเฉพาะ 

**กรณทีี่รา้นอาหารเต็ม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเป็นเป็นรา้น Apotek iceland แทน** 

 

 

พาท่านมาผ่อนคลายอริยบทแช่น้าร้อนท่ี บูล ลากูน 

(Blue Lagoon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

ท่ีห้ามพลาดด้วยประการท้ังปวงเม่ือมาเยือนไอซ์แลนด์ 

ท่านจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่ีล้าจากการเดินทาง

ตลอดหลายวัน ด้วยแร่ธาตุอย่างซิลิกาท่ีส่งผลดีต่อผิว

เป็นอย่างมาก และท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิวของแบรนด์ Blue Lagoon  
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ค่า    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

ที่พัก  Radisson Reykjavik Keflavik Airport หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเท

รดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า บรกิารท่านแบบ Set Box  

น าท่านเดินทางสู่  

 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานเคฟวาวิก  • เฮลซิงกิ • ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม • สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ 

• สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ       (เช้า/ - / - ) 
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10.15 น. ออกเดินทางกลับสู่  (เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง) 

โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY992 

15.40 น. ถึงท่าอากาศยานเฮลซิงกิ น าท่านเดินทางช้อปปิ้ ง ณ เมืองเฮลซิลกิ ณ ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม 

(FORUM SHOPPING CENTER) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเฮลซิงกิ 

ซึ่งมีร้านค้ากว่า 120 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่  เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืน

ภาษี (TAX REFUND) 

 

00.45 น. เดินทางกลับสู่ 

 

17.25 น. เดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ
เหมาะสมทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บาง
สถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรอือาจะมีการปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอ
กรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

 

 

วันที่สิบ ท่าอากาศยานเฮลซิลกิ  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

มหัศจรรย์...GRAND ICELAND สายการบินฟินแอร ์(AY) 10 วัน 7 คืน 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มเีตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

17 - 26 พ.ย. 65 25+1 149,999 149,999 148,999 15,900 

8 – 17 ธ.ค. 65 25+1 149,999 149,999 148,999 15,900 

19 – 28 ม.ค. 66 25+1 145,999 145,999 144,999 15,900 

9 – 18 ก.พ. 66 25+1 145,999 145,999 144,999 15,900 

9 – 18 ม.ีค. 66 25+1 139,999 139,999 138,999 15,900 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 120,000-150,000 

กรณีมีต๋ัวแล้ว หักออกจากราคาทัวร์ 30,000 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทวัรค์นไทย*** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เคฟวาวิก-

เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ) 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 10 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และบางคืนต้องพักเดียว 

ท่านจะต้องช าระส่วนต่างนั้นเอง) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 
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หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

**กรณีมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท** 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  

✓ ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเท่ียว(เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ระบุอยู่ในหมวดอัตราค่าบริการนี้รวม 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ ไม่บังคับ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพัก

เด่ียวด้วยตัวท่านเอง 
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• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

• กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

• บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 50,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 
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• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทฯ เร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทฯจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, 

ห้องพักท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 

ท่าน จึงจะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 
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➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเก้น  (ประเทศเดนมารก์เพื่อขอประเทศไอซแ์ลนด์) 

ยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตนที่ VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

 

ในการยื่นวีซา่ทางสถานทตูจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทตู 

*** สถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซา่

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ด้วย)  

1. หนังสือเดินทาง 
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***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง

บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

 
             กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

• Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 

• Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน)ก่อน

วันยื่นวีซ่า    

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

ส าคัญมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด 

 
• กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ยใหบุ้ตรได้ 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรยีน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะ

มีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวี

ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. หลักฐานการเงิน 
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- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ยให้กันได้ 

• กรณทีี่มผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมเีอกสารของผูส้นับสนุนดังนี ้ 

-  ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ  

   พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์   เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนังสือรับรองค่าใช้จา่ย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผู้สนับสนนุและชื่อผู้เดินทาง      

   ชัดเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

-  Statement   ย้อนหลัง 6  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จา่ย  เป็นภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

 

 
 

• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

• พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน 

พรอ้มระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

• นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

 

3. หลักฐานการท างาน 
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• ส าเนาทะเบียนบา้น 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

     

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เทา่นั้น) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา  

• ในกรณทีี่เดินทางพรอ้มกนั แต่บิดาหรอืมารดา มวีีซ่าอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหน้าส าเนาหนังสือ

เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ ส าเนา หน้าวีซ่า Schengen ท่ียังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับ

ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีสามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้ 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง

ส านักงานเขต หรอือ าเภอ* 

• กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

 

  4. เอกสารส่วนตัว 
 

5. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอืมารดา 
มารดา 
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**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงท่ีต้องน าติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายนิ้วมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

• การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 
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ข้อมูลค ารอ้งขอยื่น วีซ่า (ประเทศเดนมารก์เพื่อขอประเทศไอซ์แลนด์)  

(โปรดระบุข้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่า 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   ___________________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเกา่(ถ้ามี)  ________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
   
       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ______________________________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________________________________________________________________________________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดตอ่ได้)   _______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  ____________________________________    E-mail :   __________________________________________________________ 

สถานภาพ :  โสด  สมรสโดยจดทะเบียนสมรส  สมรสไม่ได้จดทะเบียน   

 หยา่  หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   _______________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________________________________________________________________________________________ 

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเปน็จรงิ 

บุตรคนท่ี 1 ชื่อ      นามสกุล     

วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

บุตรคนท่ี 2 ชื่อ      นามสกุล     

วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

บุตรคนท่ี 3 ชื่อ      นามสกุล     

วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชกิในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเปน็จริง 
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พี,่ น้อง ท่ี 1 ชื่อ     นามสกุล     

วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

พี,่ น้อง ท่ี 2 ชื่อ     นามสกุล     

วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

พี,่ น้อง ท่ี 3 ชื่อ     นามสกุล     

วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ      

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกบัอาชพี, หรอืถา้ก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศกึษา และลง

รายละเอียดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปน็ภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

3.2) ท่ีอยูข่องบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเปน็ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรอืเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีท่านก าลังศึกษาอยู่  _________________________________ 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซี่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี  วันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซา่ ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวซี่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวซี่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวซี่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวซี่า  _________________________ 

         ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซา่เชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหนา้วีซา่เชงเก้นล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  _____________________________ 

5.) ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง  
 

           ออกค่าใช้จ่ายเอง                        

           มีผู้ออกค่าใช้จา่ยให้    ระบุชื่อ    ความสัมพันธ์    
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