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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

2 เมืองเฮลซิงกิ-เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำตก
กูลฟอสส์-น้ำพุร้อนกีย์เซอร์-น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ 
   

× √ √ 

3 ชายหาดสีดำ-แหลมดีร์โฮเลย-์น้ำตกสโคการ์ฟอสล์-เมืองสกาฟ
ตาเฟล √ √ √ 

4 อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ำแข็ง FJALLSARLON-โจ
กุลซาลอน-เมืองเอกิลสตาดีร์    √ √ √ 

5 น้ำตกเดตตี้ฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-
เมืองอาคูเรย์รี่ √ √ √ 

6 ภูเขาคีร์กจูเฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-เมืองสไตคิซอมอร์ √ √ √ 

7 น้ำตกเฮินฟอซซ่า-เมืองเรคยาวิค-เพอร์ลัน √ √ √ 

8 โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-ถนนคนเดิน-บลูลากูน √ √ √ 

9 สนามบินเมืองเรคยาวิค-สนามบินเมืองเฮลซิงกิ √ × × 

10 สนามบินเมืองเฮลซิงกิ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

     

วันทีห่นึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภมูิ            (-/-/-)  

18.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 
4 เคาเตอร์สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

21.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY0144 
( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีส่อง เมืองเฮลซิงกิ-เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำตกกูลฟอสส์-น้ำพุร้อนกีย์เซอร์-น้ำตกเซลจา
ลันด์ฟอสส์        (-/L/D) 

05.50 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

07.45 น.  ออกเดินทางสู่  เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที ่ยวบินที่ 
AY0991 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  



 

 

08.35 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL 
PARK) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิคอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก 
(UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะ
มีรอยแตกแยกของแผ่นดินท่ียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา 
หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้าง
ขึ้นในแต่ละปี พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชม
ความงดงามตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) 
น้ำตกที ่ ได ้ร ับการ กล่าวขานว่าเป ็นน้ำตกที่
สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่า
สวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วยะยังจัดว่า
เป็นหนึ่งใน3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลม
ทองคำ”(Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนต้อง
ไม ่พลาดท ี ่ จ ะมาท ่องเท ี ่ ยว ช ื ่อน ้ำตกแห่ง 
Gullfoss มีความหมายว่า น้ำตก
ทองคำ เนื ่องจากเมื ่อละอองน้ำ
ปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวว
วาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และ
ปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้
มาท่องเที ่ยว ซ ึ ่งถ ือเป็นภาพที่
อลังการสวยงามสมคำเล่าลือนำ
ท ่ านชม  น ้ ำ พ ุ ร ้ อ น ก ี ย ์ เ ซ อ ร์  
(GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน 
ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปัจจุบันยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่
ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาทีนับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่
ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์  (Seljalandsfoss 
Falls) เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 
เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของ
มอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง นำท่านเดินทางสู่เมืองวิก 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

   Dyrholaey Hotel หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วันทีส่าม ชายหาดสีดำ-แหลมดรี์โฮเลย์-น้ำตกสโคการ์ฟอสล์-เมืองสกาฟตาเฟล        
                                       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายภาพบริเวณ  ชายหาดสีดำ 
( Reynisfjara Black Sand Beach) 
สถานที ่ท ่องเที ่ยวสุดน่าทึ ่งของประเทศ 
ไอซ์แลนด์  แวะชมความสวยงามที่แปลกตา
ของหาดทรายส ีดำ (Reynisfjara Black 
Sand Beach) อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการ
สึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ 
เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิดจากการ
เย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบน
พื้นผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และ
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย นำท่านชม 
แหลมดีร ์โฮเลย์ (Dyrholaey) ดีร์
โฮเลย์เป็นแหลมที ่ยื ่นออกมาทาง
ชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ และ
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านวิค (Vik) 
เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเนินประตู (Door hill 
island)” คำว่าประตูมาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม 
ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดผ่าน เมื่อทะเลสงบเรือขนาดใหญ่สามารถที่จะแล่น
ผ่านโค้งหินนี้ได้ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวดีร์โฮเลย์คือ นกพัฟฟิน (Puffins) ที่หน้าตา
น่ารัก โดยจะสามารถพบได้บริเวณนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม หรือ
อาจเลยไปจนถึงกลางเดือนกันยายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีซึ่งวันที่จะได้เห็นนกแก้ว
ทะเลเหล่านี้ต้องเป็นวันที่อากาศดี ลมสงบ เพราะหากอากาศแปรปรวน ลมแรง ก็ยากจะนกพัฟฟิน
จะเผยโฉมออกมาให้เจ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านแวะถ่ายภาพกับ  น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ 
(SKOGAFOSS) น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีความสูงถึง 62 เมตร 
เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โต
ของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควรเพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ท้ังหมด และความท่ีเปลือกโลกส่วนนี้
มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน นำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาฟ
ตาเฟล 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

  Skaftafell Hotel หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วันทีส่ี ่ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ำแข็ง FJALLSARLON -โจกุลซาลอน-เมืองเบรียดดัลซาวิก-เมืองเอกิล
สตาดีร์            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่าน อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล 
(Skaftafell National Park) นำท่านชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วย
ความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็ง Fjallsarlon อีก
หนึ่งธารน้ำแข็งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Vatnajokull อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ 
เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง และแนวสันน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่หนึ่งของไอซ์แลนด์ นำท่านเดินทาง
สู่ โจกุลซาลอน (JOKULSARLON) ชมธารน้ำแข็งพันปี เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบ
ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ปรากฏ ขึ้นครั้งแรกในช่วงปีค.ศ. 1934 -1935 และค่อยๆ 
ขยายตัวเพิ่มพื้นท่ีขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกินพื้นท่ีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 
200 เมตร ถือได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ีลึกเป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์ นำท่านชมความสวยงามของ
ทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับ
นกทะเลสีดำท่ีริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอนที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และ
สีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า Big Seagulls หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำ
ผุดดำว่ายเล่นน้ำหรือหาอาหารอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ
ภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และBATMAN อีกด้วย 

เที่ยง  บร ิการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร  นำท่านเด ินทางต่อส ู ่  เม ืองเบร ียดดัลซาวิก 
(Breiddalsvik) ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลโดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามไม่ว่าจะเป็น
ลาวาของภูเขาไฟ น้ำตกหลากหลายสาย และสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ระหว่างสองข้างทาง นำท่านเดินทางสู่ 
เมืองเอกิลสตาดีร์ (Egilsstaðir) ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฟยอร์ดทางตะวันออก และ
เมืองนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ที ่ชื ่อว่า ฮาลอร์มสตาร์ดาสโกการ์ 
(Hallormsstaðaskógar) และทะเลสาบลาการ์ฟโลย์ท (Lagafljót) ที่เป็นถูกกล่าวขานถึงใน
ตำนานว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดในน้ำ 

คำ่   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

 Icelandair Herad Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีห่า้ น้ำตกเดตตี้ฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-เมืองอาคูเรย์รี่                     
            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู ่  น ้ำตกเดตตี ้ฟอสส์ 
(Dettifoss) เป็นน้ำตกที ่ใหญ่และไหลแรงมากที ่ส ุดของยุโรป เป็นอีกจุดที ่น ่าสนใจสำหรับ
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อไปเยือนไอซ์แลนด์ และน้ำตกแห่งนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์
อันโด่งดังเรื่อง Prometeus อีกด้วย น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล 
(Vatnajökull National Park) อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยเป็นพ้ืนที่
ที ่ได้รวมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติ 
Jokulsargljufur เข้าด้วยกัน ความน่าตื่นตาตื่นใจของน้ำตกที่ทรงพลังแห่งนี้คือภาพของน้ำตกที่



 

 

กำลังไหลลงมาจากชั้นน้ำตกที่ไหลลงมาจากขอบหน้าผาอันกว้างใหญ่และแสนอลังการ โดยน้ำตก
มีความกว้างราว 100 เมตร สายน้ำที่ไหลจากน้ำตกจะไหลลดหลั่นลงไปในหุบเหว Jokulsargljufur 
ที่อยู่ลึกลงไปอีกราวๆ 45 เมตร นับเป็นภาพที่สวยงามตระการอย่างยิ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังจะ
สามารถมองเห็นละอองน้ำที่สาดกระเซ็นขึ้นสู่ท้องฟ้าจากระยะไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วย  นำท่าน
ชม ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือที่แปลว่า ปราสาทดำ พื้นที่ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เมื่อโดนอากาศและน้ำที่เย็น
จัด จึงทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมือง
เชื่อว่าดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ทะเลสาบมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) 
ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นที่ราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับที่ 4 ของไอซ์แลนด์ 
เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ทที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาล อยู่ใน
หมู่บ้านเรย์คยาห์โล และยังเป็นแหล่งอุทยานนกน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จนรัฐบาลประกาศให้
เป็นเขตสงวนอนุรักษ์นกเลยทีเดียว นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกโกดาฟอสส ์(Godafoss) หรือที่รู้จักใน
นามน้ำตกของพระเจ้า เป็นน้ำตกที่มีความงดงามและใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมี
ความสูง 12 เมตร กว้าง 30 เมตร ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบมีวัทน์ (Myvatn Lake) ซึ่งไม่ไกลจากภูเขา
ไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) นัก น้ำตกแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยนักบุญ
ชาวคริสต์ เล่ากันว่า ในอดีตเมื่อรัฐสภาไอซ์แลนด์ได้ยอมรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ ผู้
ประกาศตรากฎหมายเดินทางกลับบ้านผ่านบริเวณน้ำตกและได้ทิ้งรูปสลักพระเจ้าต่างๆ ของชาว
นอร์ส (Norse) ลงไปในแม่น้ำ จึงทำให้น้ำตกนี้ได้ชื่อว่า “น้ำตกของพระเจ้า” โดย Goda มาจากคำ
ว่า God ส่วน Foss หมายถึงน้ำตกในภาษาไอซ์แลนด์ สายน้ำตกของโกดาฟอสส์มีลักษณะโค้งเป็น
ครึ่งวงกลม และไหลตกลงมายังแอ่งตรงกลาง ในแต่ละฤดูกาลน้ำตกแห่งนี้จะมีความงามแตกต่าง
กัน น้ำตกแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์  นำท่านเดินทางสู่ 
เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้าง
ก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว 

คำ่   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

 Icelandair Akureyri Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก ภูเขาครี์กจเูฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-เมืองสไตคซิอมอร ์           (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) 
ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่
สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่านํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความ
งดงามตลอดทั้งปี หากมาไอซ์แลนด์แล้วไม่ได้มาถ่ายกับภูเขาแห่งนี้เหมือนว่ามาไม่ถึงไอซ์แลนด์ 

เที่ยง  บร ิการอาหารเท ี ่ยง ณ ภ ัตตาคาร  นำท่านเด ินทางสู่  เม ืองกร ุนดาร ์ฟยอรด์เดอร์  
(Grundarfjordur) ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขา
เรียบมหาสมุทร มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ตา



 

 

กล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำ
ภาพยนตร์เรื่อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ที่พัก เมืองสไตคิซอ
มอร์ (STYKKISHÓLMUR) เมืองในแคว้น Vesturland ด้านเหนือของคาบสมุทร Snæfellsnes 
ทางตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์ 

คำ่   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

 Foss Stykkisholmur Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด น้ำตกเฮินฟอซซ่า-เมอืงเรคยาวคิ-เพอรล์นั                (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู ่  น ้ำตกเฮินฟอซซ่า 
(Hraunfossar Waterfalls) ตั้งอยู่ในทุ่งลาวา Hallmundarhraun ที่มีเสน่ห์ในอ่าวบอร์การ์ฟ
ยอร์ดูร์ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ น้ำตกสีขาวที่นับไม่ถ้วนไหลลงมาเป็นน้ำตกไหลลงมาตามหน้า
ผาลาวาที่มีความกว้างประมาณ 900 เมตร เป็นพี่น้องฝาแฝดของน้ำตกกุลล์ฟอสส์ ธารน้ำแข็งที่
กรองผ่านทุ่งลาวาและพ่นออกมาอีกครั้งจะไหลลงสู่แม่น้ำฮวิททาที่มีชื่อเสียง  มีจุดชมวิวอยู่ไม่ไกล
จากที่จอดรถซึ่งให้ทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเหนือน้ำตก แม่น้ำที่ไหลเอื่อย และพืชพรรณ
โดยรอบ  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวคิ นำท่านไปชม เพอรล์นั 
(Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูน
ดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ใน
ระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง
, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก 

คำ่   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

 Foss Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด โบสถฮ์ัลล์กรมีสคริค์ยา-ถนนคนเดิน Laugavegur-บลูลากูน     (B/L/D) 

เช้า  บร ิการอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม  นำท่านชม โบสถ์ฮ ัลล ์กร ีมสคิร ์คยา  
(Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง
ที่เม่ือขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่
เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) 
เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่ม
สร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน Laugavegur ถนนคนเดินที่
มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า ”wash road” เนื่องจากอดีต
เคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิกจะเดินทางไปซักล้าง
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้า



 

 

และ ร้านเสื้อผ้าบูติคมากมาย นำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน (BLUE LAGOON) สถานที่อาบน้ำแร่
ขนาดใหญ่ และมีชื ่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที ่มีแร่ธาตุต่างๆมากมาย ซึ ่งช่วยรักษา
ผิวพรรณให้เปล่งปลั่งอิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง 
(มีบริการผ้าเช็ดตัว โคลนสีขาวสำหรับพอกหน้า) เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ หมวก
คลุมผมไปด้วย ทางบลูลากูนอนุญาตให้ลงได้เฉพาะผู้สวมใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้น หากไม่ได้นำไป
สามารถใช้บริการเช่าชุดว่ายน้ำได้ท่ีบลูลากูน  

 

 

 

 

 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

  Park Inn Keflavik Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่กา้ สนามบินเมืองเรคยาวคิ-สนามบินเมืองเฮลซงิก ิ               (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบิน 

09.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY0992 
( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮลซิงกิง ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันทีส่บิ สนามบินเมืองเฮลซงิกิ-กรงุเทพ-สนามบินสุวรรณภมู ิ         (-/-/-) 

00.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY0143 
( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

16.25 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้

ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทิตย์ 

 

 



 

 

วันเดนิทาง ตารางการบนิ 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 

ราคาสำหรบัเดก็อายตุำ่กวา่ 12 ป ีไมใ่ช้เตยีง ลด 10,000 บาท จากราคาทวัร ์

กรณจีอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 

• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินฟินน์แอร์ 
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 

• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 

• ค่าประกนัสขุภาพ (covid-19) เงื่อนไขตามกรมธรรม ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดศกึษาเงือ่นไขต่างๆ และรายละเอียดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นทำการชำระมดัจำแล้ว ถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆทีบ่รษิทัระบุไว้ 

 

เงือ่นไขการจองและการชำระเงนิ 

1. ชำระมัดจำท่านละ 50,000 บาท หลังจากทำการจองใน 1 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 
6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงิน
คืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด) 

3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า 
หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดนิทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า
มัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 

• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 

• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 23 กก./ท่าน 
***ข้อก าหนดสายการบิน*** 

ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่าน้ัน และ น ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกนิ 23 กโิลกรัม         

ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึน้เคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกนิ 8 กโิลกรัม  

• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 8 วนั = 16 ยโูร ) 

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

• ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 

• ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้ก าหนดของรฐับาล) 

• ค่าใชจ้่ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมื่อถึงไทย  

(เงื่อนไขตามที่ทางรฐับาลก าหนด) 

 



 

 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า
มัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม  
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซา่ถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี

ซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 
7. ตามพระราชบญัญัตธิรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ผู้

ประกอบธรุกจินำเที่ยวมคีา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจรงิเพื่อเตรยีมการจดันำเทีย่ว ให้นำมาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรง แรม หรืออื่นๆ 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ
ยินดีคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการที่เกิดข้ึนจริง และท่านสามารถนำวีซ่าน้ีไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีที่ท่านต้องการแยกวัน
เดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายใน
ของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้ 
สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้อง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกในยื่นวี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเย็นเกือบทั้งปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA 
BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทฯ
ได้กำหนดไว้แล้ว 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 

ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด  

ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทำการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต) 

วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการนัดหมาย
และจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 



 

 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่นวีซ่ามาก่อนหน้านี้  
สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่เครื่องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สำเนาเอกสารตา่งๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และ ใบ
เปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการทำงาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ -นามสกุล ให้ตรงตาม
หน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ทำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงานที่ทำ 
รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 
ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการค้า พร้อม
แปลภาษาอังกฤษ 
ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อความเหมาะสมใน
การเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 
BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแส
รายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออกเงินลูก สามีออก
เงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี) 

8. กรณทีีเ่ดก็อายตุ่ำกว่า 20 ป ีเดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และ
บุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมี
นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกขอ้มลูผูข้อวซีา่ กรณุากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูลที่ท่านได้ให้มา จะถูก
บันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่าน้ัน ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการจองคิว
และยื่นวีซ่าได้ 

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปลเอกสารในบางข้อ เพื่อ
ความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้  

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่
อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 

 



 

 

ใบกรอกขอ้มลูผูข้อวซีา่ (สำคญัมาก) 

**ขอ้มลูนี้ใชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กับสถานทตู ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 
กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  

 คำถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท้่านเขา้ใจงา่ย  
แตก่รณุาตอบคำถามเป็นภาษาองักฤษตัวบรรจง เทา่นัน้ *** 

 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………
……….. 

นามสกลุ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………. 

นามสกลุตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
………….………… 

ชือ่ตัว 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………….. 

วัน /เดอืน / ป ี(ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………… 

สถานทีเ่กิด (จงัหวดั/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………
………….……….. 

สญัชาตปิจัจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกำเนดิ หากต่างจาก
ปจัจบุัน……………………………………………….…….. 

 

 

 

 

 



 

 

ทีอ่ยู่ปจัจบุนัทีส่ามารถติดตอ่ได้  

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………….……………………..……..………… 

E-mail…………………………………………………. 
ในกรณเีปน็ผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้อีำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว ์ 

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

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

 

สถานทีท่ำงานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 

 

ทีอ่ยู่ทีท่ำงานหรอืสถานศกึษา.......................................................................................................................... 

 
..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 
ตำแหนง่งาน .................................................................................................................................................. 

 

โทรศพัทท์ี่ทำงาน..........................................โทรสารที่ทำงาน......................................................................... 

 

รายไดต้อ่เดอืน......................................บาท  รายไดอ้ืน่.....................................จำนวน................................. 

 

แหลง่ทีม่า........................................................................................................................................................ 

 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หยา่ 

 



 

 

ชือ่-นามสกลุ  บดิา.......................................................................................................................................... 
ชือ่-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 

 

ชือ่-นามสกลุ  คูส่มรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูส่มรส................................................................................................................................................ 
จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส................................................. 

 

วีซา่เชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปทีีผ่่านมา 

 ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

ไมเ่คย 

เคย (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไมเ่คย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการดำรงชีพระหวา่งการเดนิทางและพำนกัของผูร้อ้งขอ 

ตัวผูข้อวซีา่เอง       มีผูอ้ืน่ออกให ้  
                                                                

 

  โปรดระบ ุชือ่-นามสกลุ............................................                       

  ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

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

หมายเหต ุ: การอนมุัตวิซีา่เปน็ดลุพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิัทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 
ทัง้สิน้ทัง้นี้บรษิทัเปน็เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอำนวยความสะดวกให้แกผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

