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วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ                    (ไทย-ฟินแลนด)์ 
20.00 น. พรอ้มกนั ณ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์แอร์ เจา้หนา้ท่ีใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

เมืองเรคยาวิก – น ้าตกครีกจ์ูเฟลฟอสส ์– ภูเขาหมวกแม่มด - หมูบ่า้นวิก 

โจกลุซาลอน - หาดทรายด า REYNISFJARA – ธารน ้าแข็งไมดาลโจกลุ 

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์- น ้าพุรอ้นกียเ์ซอร ์- บลูลากนู 

ไอซแ์ลนด ์ดแูสงเหนือ ข่ีสโนวโ์มบิล 9 วนั 
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23.05 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเที่ ยวบินท่ี  AY 144 สายการบินฟินน์แอร ์(บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีสอง   เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเคฟลาวิค – น ้าตกครีกจ์ูเฟลฟอสส ์– ภูเขาครีกจ์ูเฟลฟอสส ์            (ฟินแลนด-์ไอซแ์ลนด)์ 
05.20 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 
07.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเที่ ยวบินท่ี AY 991 สายการบินฟินน์แอร ์ 

09.30 น. ถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค ประเทศไอซแ์ลนด ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่น
เดินทางสู่ ครีกจ์ูเฟล เป็นภูเขาท่ีตัง้อยูท่างฝั่งตะวนัตกของไอซแ์ลนด ์ เรียกไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์อีกหน่ึงส่ิงของประเทศ
ไอซแ์ลนดเ์ลยก็วา่ได ้ 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงั น ้าตกครีกจ์ูเฟลฟอสส ์ใหทุ้กทา่นไดถ้า่ยภาพเก็บ 
                เป็นท่ีระลึก บริเวณดา้นหลงัของน ้าตกมี ภูเขาคีรก์จูเฟล หรือ “ภูเขาหมวกแม่มด” ตัง้อยูเ่พียงหน่ึงเดียว เป็นหน่ึงใน

สถานท่ีท่ีไดร้ับความนิยมมากท่ีสุดของไอซแ์ลนด ์นอกจากน้ีนักปีนเขาท่ีมี
ประสบการณ์นิยมมาปืนข้ึนไปชมความงามบนยอดเขา คีร์กจูเฟล เป็น
สถานท่ีท่ีมีความงดงามตลอดทัง้ปี ไมว่า่จะเดินทางมาเท่ียวในชว่งไหน ดว้ย
หิมะเป็นสีขาวโพลน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ณ 
Selfoss Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  น ้าตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์- น ้าตกสโกการ ์- หมู่บา้นวิก                                       (ไอซแ์ลนด)์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่น ้าตกเซลจาลนัตฟ์อสส ์เป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศไอซแ์ลนด ์โดยน ้าตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร 
(200 ฟุต) แวะถา่ยภาพกบัน ้าตกช่ือดงัเสร็จแลว้ จากนั้นน าทา่นเดินทาง
ตอ่ไปยงั น ้าตกสโกการ ์เพ่ือเที่ ยวชมและแวะถา่ยภาพน ้าตกท่ีมีความสูงถึง 
62 เมตร สโคการ์ฟอสส์ไดช่ื้อว่าเป็นน ้าตกท่ีสูงท่ีสุดทางภาคใตข้อง
ไอซแ์ลนด ์ดว้ยภาพของมา่นน ้าสีขาวขนาดใหญท่ี่ทรงพลงั ไหลเทลงมาสู่
พ้ืนเบ้ืองลา่งตดักบัลานกวา้งและโขดหินดว้ยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีด าท่ี
เกิดจากเถา้ถา่นลาวา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นวิก หมูบ่า้นเล็กๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนดท่ี์มี
รายช่ือในการจดัอนัดบัชายหาดที่สวยท่ีสุดในโลกเม่ือปี 1991 เป็นหมูบ่า้นท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์ ถึงแมว้า่จะไมใ่ช่
ชายหาดท่ีดีท่ีสุดแตก็่เป็นสถานท่ีน่ามหศัจรรยท่ี์น่าไปชมเป็นอยา่งย่ิง  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือ
ระดบัเดียวกนั หลงัจากเขา้สูท่ี่พกัทา่นสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั บริเวณรอบๆโรงแรมทา่นสามารถพบกบัปรากฏการณ์
“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซ่ึงเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ทา่มกลางทุง่หิมะในคืนท่ีมืด
สนิท มกัพบไดใ้นชว่งฤดูหนาวเดือนธนัวาคม – มีนาคม ของทุกปี  (ปรากฏการณแ์สงออโรร่าข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ
และค่า KP ในขณะนัน้ดว้ย). 

วนัท่ีส่ี อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลส ์– โจกุลซาลอน – ธารน ้าแข็งพนัปี            (ไอซแ์ลนด)์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นสู ่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ จนเขา้สู่เขต

อุทยานฯท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ตัง้อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล ์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300 
ตารางกิโลเมตร เทา่กบัธารน ้าแข็งในทวีปยุโรปรวมกนัและขนาดความหนามากท่ีสุดประมาณ 1,000 เมตร  
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่โจกุลซาลอน ธารน ้าแข็งพนัปี อนัเป็นท่ีรูจ้กักนัเป็น
อยา่งดีว่าเป็นทะเลสาบธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอซแ์ลนด์ ปรากฏข้ึนครั้งแรกในชว่งปีค.ศ.1934 -1935 และคอ่ยๆ 
ขยายตวัเพ่ิมพ้ืนท่ีข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบนักินพ้ืนท่ีกวา้งถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน ้าถึง 200 เมตร ไดช่ื้อวา่เป็น
ทะเลสาบท่ีลึกเป็นอนัดบัสองของไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเท่ียวไปเท่ียวท่ีน่ีจะเห็นน ้าแข็งกอ้นใหญ ่ๆ ท่ีละลายลงมาจากภูเขา
น ้าแข็งดา้นบน และไหลลงสูท่ะเล บางครั้งอาจเห็นนกทะเลสีด าท่ีริมฝั่งทะเลตรงปลายเช่ือมระหวา่งทะเลกบัโจกุลซาลอน ท่ี
มีช่ือเรียกวา่ Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ท่ีเรียกวา่ big  seagulls  บางครั้งอาจจะไดเ้ห็นสิงหโ์ตทะเลท่ีด าผุดด า
วา่ยบริเวณนั้น ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองวิก  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Laki Hotel Kirkjubaejarklauster หรือ
ระดบัเดียวกนั หลงัจากเขา้สูท่ี่พกัทา่นสามารถพกัผอ่นตามอธัยาศยั บริเวณรอบๆโรงแรมทา่นสามารถพบกบัปรากฏการณ์
“แสงออโรร่า” (AURORA LIGHT) หรือแสงเหนือ ซ่ึงเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ทา่มกลางทุง่หิมะในคืนท่ีมืด
สนิท มกัพบไดใ้นชว่งฤดูหนาวเดือนธนัวาคม – มีนาคม ของทุกปี  (ปรากฏการณแ์สงออโรร่าข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ
และค่า KP ในขณะนัน้ดว้ย) 

วนัท่ีหา้ ไมดาลโจกุล - ขบัข่ีสโนวโ์มบิล - หาดทรายด า REYNISFJARA BLACK SAND BEACH – Dyrhólaey จุดชมวิว
ริมชายฝั่ง - เมืองเรคยาวิก          (ไอซแ์ลนด)์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ไมดาลโจกุล Myrdaljokull ธารน ้าแข็งขนาด
ใหญ่ ท่ีถูกเปลี่ ยนเป็นลานกวา้งเพ่ือกิจกรรมผจญภัยในชว่งฤดูหนาว น าทา่น
สนุกสนานกบักิจกรรม สโนวโ์มบิล ขบัขี่ ตะลุยหิมะไปตามเสน้ทางธรรมชาติท่ี
สวยงามบนทุง่น ้าแข็ง ซ่ึงจะท าใหทุ้กทา่นสนุกสนานและต่ืนเตน้ตลอดการเดินทาง 
(กิจกรรมน้ีผูข้บัข่ี 2 คน/คนั สามารถสลบัผูข้บัข่ีไดร้ะหว่างการเดินทาง)  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางสู่ หาด
ทรายด า REYNISFJARA BLACK SAND BEACH แห่งไอซแ์ลนด ์เป็นหาด
ทรายด าท่ีสวยที่ สุดของประเทศไอซแ์ลนด ์ตัง้อยูห่า่งจากหมูบ่า้นเล็กๆทางตอนใต ้
ของประเทศ บนชายหาดเต็มไปดว้ยกรวดสีด าสนิทเป็นตะกอนเม็ดทรายสีด าท่ี
สะสมตวักนับริเวณชายหาด เม่ือมองดูระยะไกลเหมือนดินสีด า นับเป็นชายหาดท่ีแปลกตามาก หาดทรายน้ีเกิดข้ึนจากการ
สึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต ์ท่ีถูกพดัพาไปสะสมตวับริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายน้ีมีความหนาแน่นและ
ทนทานตอ่การแตกสลายผุพงั ติดกบัหาดทรายด าน้ีมีแทง่หินบะซอลตท์รงกระบอกหกเลี่ ยมเรียงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ อยูเ่ป็น
จ านวนมาก ราวกบัเป็นปฏิมากรรมท่ีตัง้ใจสร้างข้ึนมาจากนั้นน าท่าเท่ียวชม Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่งทะเล  
จุดเดน่ของท่ีน่ีคือตรงปลายสุดของแหลม เป็นจุดที่หนา้ผาถูกน ้า
ทะเลกดัเซาะจนเกิดเป็นโพรงใหญ ่ขนาดท่ีเรือสามารถแลน่ผา่น
ได ้เลย ช่ือ Dyrhólaey มี ท่ีมาจากเจ ้าก ้อนหินเ ป็น โพรง 
(Dyrhólaey แปลวา่ door-hole) จากจุดน้ีหากเรามองไปทางทิศ
เหนือเราจะเห็นธารน ้าแข็ง Myrdalsjokull หากมองไปทางฝั่ง
ตะวนัออกคือกลุม่หินลาวา Reynisdrangar และหากมองไปฝั่ง
ตะวันตก จะเห็นชายหาดท่ีทอดตัวยาวไกล จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซแ์ลนด ์และเป็นเมืองหลวงท่ีตัง้อยูใ่กลก้บัข ัว้โลกเหนือมากท่ีสุด 
โดยตัง้อยูไ่มไ่กลจากเสน้อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ท าเลที่ ตัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศไอซแ์ลนด ์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั ณ Foss Hotel Reykjavik  หรือระดบัเดียวกนั ส าหรบั
ท่านท่ีสนใจทวัรเ์สริม เพ่ือตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อไดท่ี้เคาน์เตอรข์องโรงแรม ทวัรเ์สริม
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จะมีจดัใหบ้ริการในวนัท่ีมีการพยากรรว่์ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่า
ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนัน้ดว้ย)  

วนัท่ีหก      น ้าตกกุลลฟ์อสส ์– น ้าพุรอ้นกียเ์ซอร ์– อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์- บลูลากนู – อาบน ้าแร่         (ไอซแ์ลนด)์                      
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่น

เดินทางสู่ น ้าตกกุลล์ฟอสส์ น ้าตกท่ีไดร้ับการกลา่วขานว่าเป็นน ้าตกท่ี
สวยงามท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์และอาจจะกลา่วไดว้า่สวยงามกวา่น ้าตกไนแอง
การ่าอีกดว้ย ถือวา่เป็นน ้าตกมีช่ือแห่งหน่ึงในจ านวนสถานท่ี  ทอ่งเท่ียวๆ 
หลายแห่งของประเทศน้ี และยังจัดว่าเป็นหน่ึงใน 3 สถานท่ีท่ีประเทศ
ไอซ์แลนดจ์ัดใหอ้ยู ่ใน “วงกลมทองค า” (Golden Circle) ท่ีเม่ือผูม้า
เยือนไอซแ์ลนดต์อ้งไมพ่ลาดท่ีจะมาทอ่งเที่ ยว น ้าตกแห่ง Gullfoss มีความหมายวา่ น ้าตกทองค า เน่ืองจากเม่ือละอองน ้า
ปะทะกบัแสงแดดแลว้จะสะทอ้นแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุง้กินน ้าใหพ้บเห็นแกผู่ม้าทอ่งเที่ ยว ซ่ึงถือ
เป็นภาพท่ีอลงัการสวยงามสมค าเลา่ลือ จากนั้นน าทา่นชม น ้าพุรอ้นกียเ์ซอร ์ มีความรอ้นประมาณ 400 องศาเซลเซียส 
พุง่ข้ึนมาจากใตดิ้น ในอดีตน ้าพุรอ้นสามารถพุง่ไดสู้งถึง200 ฟุต แตน่่าเสียดายท่ีในปัจจุบนัไมเ่ป็นเชน่นั้นอีกแลว้ แตก็่ยงั
สามารถพุง่ไดม้ากสุดท่ีประมาณ 60 – 100 ฟตุ ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแหง่หน่ึงท่ีไม่
ควรพลาดชม  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์อยูท่างดา้นตะวนัออกของเรคยาวิค 
เป็นอุทยานแหง่ชาติแหง่แรกของไอซแ์ลนด ์ ซ่ึงกอ่ตัง้ข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1928 ถูกข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 
วา่ใหเ้ป็นสถานท่ีอนัเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผน่ดินท่ีย่ิงใหญ่
ท่ีสุดในโลก แลว้ยงัมีภูเขา ทุง่ลาวา หุบผา ถ า้ ล าธาร น ้าตกและทะเลสาบที่ ใหญท่ี่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือก
โลกท่ีกวา้งข้ึนในแตล่ะปีเน่ืองจากมีการเคล่ือนตวัแยกออกจากกนัอยูต่ลอดเวลา พรอ้มชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอนัเกา่แก่
ตัง้แตปี่ 930 อิสระใหท้า่นถา่ยภาพและเที่ ยวชมความงดงามตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั ณ FossHotel Reykjavik  หรือระดบัเดียวกนั ส าหรบั
ท่านท่ีสนใจทวัรเ์สริม เพ่ือตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อไดท่ี้เคาน์เตอรข์องโรงแรม ทวัรเ์สริม
จะมีจดัใหบ้ริการในวนัท่ีมีการพยากรรว่์ามีโอกาสพบแสงเหนือหรือแสงออโรร่า (ปรากฏการณ์แสงออโรร่า
ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศและค่า KP ในขณะนัน้ดว้ย) 

วนัท่ีเจ็ด     โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา - อนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสนั - บลูลากนู – อาบน ้าแร่            (ไอซแ์ลนด)์                      
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่น

ถา่ยรูปดา้นหนา้ โบสถฮ์ลัลก์รีมสคิรค์ยา เป็นโบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์
สูงท่ีสุดในไอซแ์ลนด ์เป็นจุดท่ีสูงอีกจุดหน่ึงของเมืองท่ีเม่ือข้ึนไปดา้นบน
จะมองเห็นทศันียภาพของกรุงเรคยาวิกไดโ้ดยรอบ โบสถน้ี์มีความส าคญั
ในฐานะท่ีเป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์สถาปนิกกุด
โยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรส
ชัน่นิสท ์ซ่ึงใชเ้วลาการกอ่สรา้งถึง 38 ปี บริเวณดา้นหนา้ของโบสถย์งัมี 
อนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสนั ยืนตระหงา่นอยูเ่บ้ืองหนา้ โดยอนุสาวรียน้ี์สหรัฐอเมริกามอบใหแ้กไ่อซแ์ลนดเ์น่ืองในโอกาส 
เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี จากนั้นน าทา่นไปชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นท่ีมีเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเลี้ ยง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย่ิ้งใหญใ่นการยุติสงคราม
เย็น น าทา่นผา่นชม รฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด ์และ ศาลาเทศบาลเมือง  
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองกรินกวิ์ก เพ่ือน าทา่นสู ่บลูลากนู แหลง่น ้าพุรอ้น
ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัของไอซแ์ลนด ์เป็นเขตท่ีมีการเคล่ือนตวัของหินหลอม
ละลายใตดิ้น มากท่ีสุดในโลกแหง่หน่ึง การเคล่ือนตวัน้ีท าใหน้ ้าในบอ่รอ้น
ข้ึนและมีไอน ้าระเหยข้ึนมา เป็นสถานท่ีอาบน ้าแร่ขนาดใหญ่และมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในโลก เป็นบอ่น ้ารอ้นท่ีมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์หลายชนิด ซ่ึง
ชว่ยรักษาผิวพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง เชิญอิสระตามอธัยาศยัใหท้า่นแชต่วัใน
สระธรรมชาติ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทาง ทดสอบพอก
หน้าดว้ยโคลนสีขาวของบลูลากูนท่ีท าใหผิ้วพรรณผอ่งใสเรียบล่ืนข้ึน
ตัง้แตค่รั้งแรก ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็นสินคา้ยอดนิยมของผูไ้ปเยือน (มีบริการผา้เช็ดตวั โคลนสี
ขาวส าหรบัพอกหนา้) เพ่ือความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่ายน ้า หมวกคลุมผมไปดว้ย ทางบลูลากูนอนุญาตให้
ลงไดเ้ฉพาะผูส้วมใส่ชุดว่ายน ้าเท่านัน้ หากไม่ไดน้ าไปสามารถใชบ้ริการเช่าชุดว่ายน ้าไดท่ี้บลูลากนู 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ Park Inn By Radisson Airport หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีแปด สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค – เมืองเฮลซิงกิ       (ไอซแ์ลนด-์ฟินแลนด)์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค 
10.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเที่ ยวบินท่ี AY992 สายการบินฟินน์แอร ์ 

15.55 น. เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง 
16.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ ยวบินท่ี AY141 สายการบินฟินน์แอร ์(บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีเกา้ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ                               (ไทย) 
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

****************************** 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมปรากฏการณแ์สงเหนือ NORTHERN LIGHT 

เป็นปรากฏการณท่ี์เกิดข้ึนตามธรรมชาติในเชตบริเวณขัว้โลกเหนือในกลุ่มประเทศท่ีอยุ่ในเขต
อารก์ติกเซอรเ์คิล โดยมีประเทศไอซแ์ลนด ์รวมอยู่ดว้ย โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด 

และอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี  
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง) ลดท่านละ      2,000  บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ    25,000  บาท 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

ธนัวาคม 3-11 ธ.ค. 2562 105,000 
มกราคม 18-26 ม.ค. 2563 105,000 
กุมภาพนัธ ์ 11-19 ก.พ. 2563 105,000 
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กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
อตัราน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟินน์แอร ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 ***ขอ้ก าหนดสายการบิน*** 
 ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได ้1 ใบ/1 ท่าน เท่านั้น และน ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม        

ส่วนกระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนกักระเป๋าตอ้งไม่เกิน 8 กิโลกรมั 
✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่ทวัร์เสริม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั เป็นตน้ 

 คา่แปลเอกสารสว่นตวัในการย่ืนวีซา่เชงเกน้ตามท่ีสถานทูตก าหนด (กรณีท่ีทางสถานทูตเรียกขอเอกสารภาษาองักฤษ) 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ยูโร / วนั  / คน) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 

 
ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร ์เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร ์เสือยงค ์

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 

กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 
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การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการ

ย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ี

เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไมว่า่กรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท จะถือวา่ทา่น

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้นโรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง 
และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 
สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชง

เกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิวจ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและควรมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน)  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนั

เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี
และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. รายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วนั นบัจากหนงัสืออกจากธนาคาร 
พรอ้มส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงิน
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สม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง 
และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา **สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. ในกรณีเป็น Sponsor ใหก้นัในครอบครวัหรือญาติกนั 
-  ผูท่ี้รบัรองค่าใช่จ่ายให ้ตอ้งใช ้BANKGARUNTEE รับรองผูร้่วมเดินทาง หรือ ผูท้ี่ ใหอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
-  ผูท่ี้ใหร้บัรองค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งขอรายการเดินบญัยอ้นหลงั 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วนั 

8. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือผู ้
เดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น  
10. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตร

จะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ
หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

11. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะ

ถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่ก
ครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนั ดหมาย และ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ
เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  

14. เพ่ิมเติม  ในกรณีท่ีมีการรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหผู้อ่ื้นโดยไม่ใช่ตนเอง จะตอ้งขอ BANKGARUNTEE ท่ี 
ออกเป็นสปอรน์เซอร ์ใหก้บัผูท่ี้ถูกรบัรองค่าใชจ่้ายให ้พรอ้มกบั Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนย่ืนคู่กนั พรอ้มกบัผูท่ี้ถูก
รบัรองค่าใชจ้่ายก็ตอ้งแสดงสถานะการเงินของตวัเองเช่นกนั  

15. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 40,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินการขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 
ดูแลผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
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วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 

 

  


