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วัน

โปรแกรมท่ องเที่ยว

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )

2

กรุ งออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวออสโล – กรุ งเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)

3

6

เมืองเรย์คอล์ท – บ่อน้ าพุร้อนเดลดาร์ ตุงกูเวอร์ – น้ าตกเฮินฟอซซ่า – เมืองเคิร์คจูเฟล –
ตามล่าหาแสงเหนือ
กรุ นดาร์ฟฟยอร์เดอร์ – ล่องเรื อชมวาฬ – กรุ งเรกยาวิก – โบสถ์ฮลั ล์กรี มสคิร์คยา –
เพอร์ลนั
ซิ งเควลลีร์ – น้ าตกกูลล์ฟอสต์ (ไนแองการ่ าแห่ งไอซ์แลนด์) – น้ าพุร้อนเกย์ซีร์ –
เมืองเซลฟอสส์
แฮวร์ราเชอดีฮ์ – อาบน้ าแร่ บลูลากูน – เคฟลาวิก

7

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพ ฯ )

8

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ

4
5

กำหนดกำรเดินทำง 2560

วันแรกของกำรเดินทำง
22.00 น.

วันที่สอง (2)
00.20 น.
06.50 น.

11.00 น.
12.00 น.
14.05 น.

-

 

  
  
  
  

โรงแรม (เทียบเท่ ำ)
FOSSHOTEL
REYKJAVIK
HOTEL FRAMNES
FOSSHOTEL
REYKJAVIK
HOTEL SELFOSS
PARK INN BY
RADISSON KEFLAVIK



ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม

6-13 / 21-28
5-12 / 19-26
1-8 / 13-20

สนำมบินสุ วรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู
ทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่รออานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
บัตรโดยสาร
กรุงออสโล (นอร์ เวย์ ) – เทีย่ วออสโล – กรุ งเรคยำวิก (ไอซ์ แลนด์ )
เทีย่ ง คำ่
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
เดินทางถึง สนำมบินกำร์ ดเดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของ
ศุลกากรแล้ว นาคณะเที่ยวชมกรุ งออสโล ผ่านไปชม ปรำสำท Akurshus งานสถาปัตยกรรม
อันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648
นาท่านเข้าสู่ เขตใจกลางเมืองชมทาเนียบรัฐบาล, พระราชวังหลวง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่
อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่ แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
หลังอาหาร รถโค้ชนาท่านกลับสู่ สนามบินการ์ดเดอมูน
ออกเดินทางสู่กรุงเรคยำวิก ประเทศไอซ์ แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
(ใช้ เวลำในกำรบินประมำณ 2.40 ชม.)
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15.45 น.

19.00 น.
วันที่สำม (3)
เช้ ำ
08.00 น.

เดินทางถึง สนำมบินเคฟลำวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยำวิก (อ่าวแห่ง
ควัน) เนื่องจากควันไอน้ าที่พวยพุง่ ขึ้นมาจากบ่อน้ าร้อน นอกจากนี้ยงั มีตานานไวกิ้งโบราณ ที่
มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน นาท่านเข้าสู่ ที่พกั อิสระตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ FOSSHOTEL REYKJAVIK 4* หรื อเทียบเท่ ำ
เมืองเรย์ คอล์ท – บ่ อนำ้ พุร้อนเดลดำร์ ตุงกูเวอร์ – นำ้ ตกเฮินฟอซซ่ ำ –
เช้ ำ
เทีย่ ง คำ่
เมืองเคิร์คจูเฟล – ตำมล่ำหำแสงเหนือ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเรย์ คอล์ท (REYKHOLT)
(ระยะทำงประมำณ 104 กม. / ใช้ เวลำประมำณ 1.30 ชม.)
นาท่านไปชม บ่ อนำ้ พุร้อนเดลดำร์ ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) มี
อุณหภูมิน้ าสู งที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียส เป็ นบ่อน้ าพุร้อนที่ใหญ่ที่สุด

นาท่านชมความสวยงามของ นำ้ ตกเฮินฟอซซ่ ำ (Hraunfossar Waterfall) ไอซ์แลนด์เป็ น
ประเทศที่มีน้ าตกสวยหลายแห่ง ซึ่งเป็ นน้ าตกสาขาหนึ่งของน้ าตกใหญ่ที่ก่อกาเนิดจากแหล่ง
ลาธารและแม่น้ าสายต่าง ๆ เป็ นระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยูภ่ ายใต้
ธารน้ าแข็งแลงโจกุล Langjökull ธารน้ า แข็งที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ

12.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน

13.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์คจูเฟล (KIRKJUFELL)
(ระยะทำงประมำณ 165 กม. / ใช้ เวลำประมำณ 2.10 ชม.)
ตั้งอยูใ่ นเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสี ยงมาก
ที่สุดของไอซ์แลนด์ในมุมมองยอดเขารู ปกรวยคว่ามีน้ าตกและธารน้ ารายรอบ
เป็ นภาพ
สัญลักษณ์ของประเทศไอซ์ แลนด์ ภูเขาลูกนี้มีความสู งประมาณ 463 เมตร ไม่วา่ จะมาเที่ยวที่นี่
ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี

19.00 น.

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
ในเขตเคิร์คจูเฟล West Iceland เป็ นบริเวณทีเ่ หมำะกับกำรเฝ้ำรอชมแสงเหนือ (Aurora) ใน
บรรยำกำศตอนกลำงคืน เนื่องจำกบริเวณนีม้ ีฟ้ำโปร่ งและปลอดมลพิษหำกโชคดีเรำก็จะได้
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ถ่ ำยภำพแสงเหนือลอยบนท้ องฟ้ ำ และมีเงำสะท้ อนสี เขียวมรกตอยู่ในนำ้ ข้ ำงล่ำงด้ วย(aurora
borealisเป็ นปรำกฏกำรณ์ ทำงธรรมชำติที่ประกอบไปด้ วยปัจจัยหลำยประกำร ซึ่งไม่ สำมำรถ
กำรันตีได้ ว่ำจะ ต้ องเห็นทุกครั้งแม้ สภำพอำกำศจะเป็ นใจก็ตำม)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ HOTEL FRAMNES 3* หรื อเทียบเท่ ำในเขต WEST ICELAND
วันทีส่ ี่ (4)
เช้ ำ
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

กรุนดำร์ ฟฟยอร์ เดอร์ – ล่องเรื อชมวำฬ – กรุงเรกยำวิก –
เช้ ำ
เทีย่ ง คำ่
โบสถ์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยำ – เพอร์ ลนั
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำเรื อกรุ นดำร์ ฟยอรด์ เดอร์ หมู่บา้ นชาวประมงที่ต้งั อยูบ่ นคาบสมุทร สแน
เฟลล์สเนส ในเขต West Iceland มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ ล่องเรื อชมวำฬ
กล่าวกันว่าการชมวาฬในเขตนี้ท่านอาจโชคดีได้พบกับ 5 ผูย้ งิ่ ใหญ่แห่งท้องทะเล (Big 5 of the
Sea) ในเขตภูมิภาคนี้เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติ
มากที่สุด วาฬสี น้ าเงิน, วาฬสเปิ ร์ม หรื อ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรื อ วาฬฮัมแบ็ก,
วาฬเพชฌฆาต หรื อ วาฬออร์กา ที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ (บนเรื อมีชุดกันหนาวให้ยมื และขอ
สงวนสิ ทธิ์ในกรณี ที่บริ ษทั เรื อยกเลิกให้บริ การ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิ อากาศไม่เอื้ออานวย
การล่องเรื อชมวาฬใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านกลับสู่กรุ งเรคยาวิก ชมโบสถ์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยำ (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนา
คริ สต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุ งเรกยาวิกโดยรอบโบสถ์น้ ีมีความสาคัญในฐานะที่เป็ นศาสนสถาน เป็ น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็ นผูอ้ อกแบบ
สถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปี คือตั้งแต่ปีเริ่ มสร้างปี ค.ศ.
1945 จนกระทัง่ แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 อีกหนึ่งสถานที่ในประวัติศาสตร์คือ Hofdi House
บ้านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้เป็ นที่รับรองและจัดเลี้ยงผูน้ า 2
ประเทศมหาอานาจผูย้ งิ่ ใหญ่ในการยุติสงครามเย็น
นาคณะชม เพอร์ ลนั (Perlan) เป็ นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขก
เมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็ นผูอ้ อกแบบอาคารรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ่ งวง ตั้งอยูบ่ นฐาน
ที่คล้ายถังน้ ามองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น แบ่งเป็ นส่ วนต่าง ๆ เช่น ร้าน อาหาร, ร้าน
ไอศกรี ม, พิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ า และร้านขายของที่ระลึก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
พักค้ ำงคืน ณ FOSSHOTEL REYKJAVIK หรื อเทียบเท่ ำในระดับเดียวกัน
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วันที่ห้ำ (5)
เช้ ำ
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

ซิงเควลลีร์ – นำ้ ตกกูลล์ฟอสต์ (ไนแองกำร่ ำแห่ งไอซ์ แลนด์ ) –
เช้ ำ
เทีย่ ง คำ่
นำ้ พุร้อนเกย์ ซีร์ – เมืองเซลฟอสส์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ซิงเควลลีร์ (BINGVELIR)
(ระยะทำงประมำณ 41 กม. / ใช้ เวลำประมำณ 50 นำที)
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็ น
รอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริ กาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสาคัญในฐานะเป็ น
สภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ.
1789
ซิงเควลลีร์ (bingvellir) ตั้งอยูต่ รงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็ น
ทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กบั คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes)
และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็ นจุดกาเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณี วิทยาเพราะเป็ น
จุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ นำ้ ตกกูลล์ฟอสส์ (GULLFOSS FALLS)
(ระยะทำงประมำณ 70 กม. / ใช้ เวลำประมำณ 1.10 ชั่วโมง)
ได้ชื่อว่าเป็ นไนแองการ่ าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของประเทศและยัง
จัดว่าเป็ น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดั ให้อยูใ่ นเส้นทาง “วงกลมทองคา” ที่เมื่อผูม้ าเยือนไอซ์แลนด์
ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ าตกแห่ง Gullfoss มาจากคาว่า Gull ที่แปลว่า ทองคา และ Foss ที่แปลว่า
น้ าตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ าตกทองคา ถือเป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับ
โลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสู งกว่า
30 เมตร
นาท่านชม นำ้ พุร้อนธรรมชำติ (GEYSISR) น้ าพุร้อนเกย์ซีร์ ซึ่งเป็ นที่มาของคาว่า กียเ์ ซอร์
geyser ที่ใช้กนั ทัว่ โลก น้ าพุร้อนที่นี่พวยพุง่ ขึ้นสู งกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์
เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณี ต พลังงานที่อยูใ่ ต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อน
ออกมาเป็ นน้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็ น
พลังงานไฟฟ้าส่ งใช้ทวั่ ประเทศ
นาคณะเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (SELFOSS)
(ระยะทำงประมำณ 62 กม. / ใช้ เวลำประมำณ 1 ชม.)

19.00 น.

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรไทย
พักค้ ำงคืน ณ HOTEL SELFOSS หรื อเทียบเท่ ำในระดับเดียวกัน
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วันที่หก (6)
เช้ ำ
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

แฮวร์ รำเชอดีฮ์ – อำบนำ้ แร่ บลูลำกูน – เคฟลำวิก
เช้ ำ
เทีย่ ง คำ่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาคณะไปชม แฮวร์ รำเชอดีฮ์ (HVERAGERDI) ที่ต้ งั ของโรงผลิตพลังงานความร้อนจากใต้
ดิน ตัวเมืองตั้งอยูใ่ นเขตภูเขาไฟและบ่อน้ าพุร้อน อุทยานแหล่งพลังงานความร้อนใต้พภิ พ ที่
ชาวไอซ์แลนด์นามาใช้ประโยชน์และเป็ นพลังงานความร้อนที่สะอาดไม่เป็ นมลพิษกับ
ชาวเมือง แล้วเดินทางต่อสู่ บลูลากูน บ่อน้ าแร่ ร้อนและ สปาที่โด่งดังระดับโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ บลูลำกูน (BLUE LAGOON) หรื อทะเลสำบสี ฟ้ำ
(ระยะทำงประมำณ 83 กม. / ใช้ เวลำประมำณ 1.10 ชม.)
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95%
ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ เชิญท่าน อาบน้ าแร่ ธรรมชาติ เพื่อการบารุ ง
ผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริ ง

19.00 น.

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรพืน้ เมือง
พักค้ ำงคืน ณ PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK หรื อเทียบเท่ ำในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด (7)
05.00 น.
05.45 น.
08.00 น.
12.00 น.
13.50 น.

สนำมบินสุ วรรณภูมิ ( กรุงเทพ ฯ )
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204
ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951

-

วันที่แปด (8)
06.20 น.

สนำมบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

-

-

-
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กำหนดกำรเดินทำง 2560
ตุลำคม
6-13 / 21-28
พฤศจิกำยน
5-12 / 19-26
ธันวำคม
1-8 / 13-20
อัตรำค่ ำบริกำร
รำคำต่ อท่ ำน
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน รำคำท่ ำนละ
119,900.1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี (มีเตียง) รำคำท่ ำนละ
114,900.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี (มีเตียง) รำคำท่ ำนละ
104,900.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี (ไม่ มเี ตียง) รำคำท่ ำนละ
89,900.พักห้ องเดีย่ ว จ่ ำยเพิม่ อีกท่ ำนละ
20,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (กำรบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่ ำนละ
23,000.ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน (กำรบินไทย) เด็ก หักท่ ำนละ
16,000.*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญำตให้ เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 7 ปี เข้ ำพักแบบไม่ มเี ตียงเสริม ***
***หมำยเหตุ กำรเดินทำงในแต่ ละครั้งต้ องมีผ้ ูเดินทำงจำนวน 20 ท่ ำนขึน้ ไป***
หำกมีผ้ ูเดินทำงไม่ ถงึ 20 ท่ ำน ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม

กรุณำส่ งเอกสำรที่ใช้ ยื่นวีซ่ำให้ ทำงบริษทั ฯ ล่ วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 20 วันก่ อนกำรเดินทำง
ในกำรยื่นวีซ่ำ ผู้เดินทำงทุกท่ ำนจะต้ องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้ วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต
เพื่อมำสแกนลำยนิว้ มือด้ วยตัวท่ ำนเอง โดยมีเจ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ ามันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาหนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
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**หำกสถำนทีท่ ่ องเทีย่ วใดทีไ่ ม่ สำมำรถเข้ ำชมได้ ไม่ ว่ำด้ วยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ คืนค่ำใช้ จ่ำย
เนื่องจำกทำงบริษัทได้ ทำกำรจองและถูกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยไปแล้ว**
ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศไอซ์แลนด์
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ ำทิปพนักงำนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่ ำนั้น)

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกาลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่ ำภำษีบริกำร 3% และค่ ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ซึ่งท่ ำนต้ องจ่ ำยเพิม่ จำกรำคำค่ ำทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทาการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้นจะถือว่ ำท่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด***
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***กรุ ณำพิจำรณำเงื่อนไขต่ ำงๆ และเงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ ำนทำกำรจองทัวร์ ***
หำกท่ ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ ทำงบริษทั ฯ ถือว่ ำท่ ำนได้ รับทรำบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ ำงเรียบร้ อยแล้ ว






ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (คืนค่ามัดจาให้ท้ งั หมด)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วัน
ยึดเงินค่ามัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 8-14 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-7 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่ำไม่ ผ่ำน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ำทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด

 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องวีซ่ำ
 กำรอนุมัติวซี ่ ำเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทำงสถำนทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุณำจัดเตรียม
เอกสำรให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตำมทีส่ ถำนทูตต้ องกำร เพรำะจะมีผลต่ อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่ำน ทางสถานทูตจะไม่ คืนเงินค่ำวีซ่ำ และค่ ำบริกำรจำกตัวแทนยื่นไม่ ว่ำในกรณีใดๆ ก็ตำม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ ำน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่ำวีซ่ำ และค่ ำบริกำรจำกตัวแทนยื่น ให้ กบั ท่ ำน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ปมีกำรยื่นวีซ่ำเข้ ำไปแล้ว และท่ ำนเพิง่ พร้ อมยื่นวีซ่ำหลังกรุ๊ป ท่ ำนจะต้ องรับผิดชอบค่ ำวีซ่ำส่ วนต่ ำงที่
เกิดขึน้ (กรณีมคี ่ ำใช้ จ่ำยเรื่ องวีซ่ำเพิม่ เติม)
ในกำรยื่นวีซ่ำ ผู้เดินทำงทุกท่ ำนจะต้ องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้ วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต
เพื่อมำสแกนลำยนิว้ มือด้ วยตัวท่ ำนเอง โดยมีเจ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก

***กรุ ณำพิจำรณำเงื่อนไขต่ ำงๆ และเงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ ำนทำกำรจองทัวร์ ***
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน / สำยกำรบิน
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยืน่ กรุ๊ ปปกติ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น
กำรจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ที่นั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สาหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหำกท่ ำนต้ องมีกำรสำรองยำนพำหนะ นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
สำหรับท่ ำนทีเ่ ป็ นมุสลิม, ทำนมังสวิรัติ, ไม่ ทำนหมู / เนื้อ / ไก่ / ปลำ หรื ออื่นๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 20 วันก่อนเดินทำง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ ำงกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลำยแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงำนจัดประชุ มนำนำชำติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสั มภำระ และค่ ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)
สั มภำระสำหรับเข้ ำและออกจำกโรงแรม ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิม่ ต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
นำ้ หนักของสัมภำระโหลด สำหรับสำยกำรบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
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กระเป๋ำสั มภำระ สำหรับนำขึน้ เครื่ องได้ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีที่ต้องมีบนิ ด้ วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระน้ าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทำงบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดกำรสู ญเสี ย, สู ญหำยของกระเป๋ำ และสั มภำระของผู้โดยสำร

หมำยเหตุ.. (สำคัญมำก ผู้โดยสำรทีเ่ ดินทำงต้ องรับทรำบ และยินยอม ก่ อนกำรเดินทำง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ำทัวร์ ท้งั หมด หรื อบำงส่ วนให้ กบั ท่ ำน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ำใช้ จ่ำย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด หรื อบำงส่ วนให้ กบั ท่ ำน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ คืนค่ำทัวร์ ท้งั หมด หรื อบำงส่ วนให้ กบั ท่ ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์ ดงั กล่ำว)


ยอมรับ

ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนรำยละเอียดทั้งหมด และรับทรำบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขกำรจอง
และกำรยกเลิก และเงื่อนไขของกำรเดินทำงท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประกำร เรียบร้ อยแล้ ว

รหัสทัวร์ : THG2-TG-IS-6OCT-20DEC17H
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำท่ องเทีย่ วประเทศไอซ์ แลนด์ 1 ชุด
ใช้ เวลำยื่นวีซ่ำประมำณ 10 วัน (ไม่ รวมวันทำกำร)
ในกำรยื่นวีซ่ำ ผู้เดินทำงทุกท่ ำนจะต้ องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้ วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต
เพื่อมำสแกนลำยนิว้ มือด้ วยตัวท่ ำนเอง โดยมีเจ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
1. หนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสาหรับ ประทับตรา
อย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
2. รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน พื้นหลังเป็ นสี
ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้ามเป็ นภาพถ่ายที่สแกนจาก
คอมพิวเตอร์) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ ซ้ำกับหน้ ำวีซ่ำในเล่มพำสปอร์ ต
3. สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้าราชการ, สาเนา
ทะเบียนสมรส / หย่า ,สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ถ้ามี)
4. สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กที่อายุต่ากว่า 20 ปี )
5. หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีสมุดเงินฝาก (เน้นออมทรัพย์เป็ นหลัก หรื อประจาแนบเพิ่มเติม กรณี เงินบัญชีออมทรัพย์มี
น้อย) ถ่ ำยทุกหน้ ำย้ อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนเงินไม่ต่ากว่า 6 หลัก
เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทาง
เป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวด้วย
***ทำงสถำนทูตไม่ รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน***
พร้ อมหนังสื อรับรองกำรเงินจำกทำงธนำคำร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันที่ยื่นวีซ่ำ ต้ องนำ BANK
BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีทบี่ ริษัทของท่ ำนเป็ นผู้รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงให้ กบั ผู้เดินทำงทั้งหมด ทำงบริษัทท่ ำนต้ องออกจดหมำยอีก
ฉบับเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่ อค่ ำใช้ จ่ำย และกำรกลับมำทำงำนของท่ ำน โดยระบุชื่อผู้เดินทำง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดกำร
เดินทำงครั้งนีใ้ นจดหมำยด้ วย
6. ใบรับรองการทางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู,่ สาเนาทะเบียนการค้า กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
(คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
 กรณีที่เป็ นพนักงำนบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานตัวจริ ง ระบุวนั เริ่มเข้ ำงำน / อัตรำเงินเดือน / ตำแหน่ งงำน
/ ช่ วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงท่ องเที่ยว หลังจำกนั้นจะกลับมำทำงำนตำมปกติหลังครบกำหนดลำงำน
(ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
 กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว เจ้ ำของกิจกำร ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอานาจใน
การลงนาม (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สาเนาทะเบียนการค้า หรื อสาเนา
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
 กรณีข้ำรำชกำร ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานและสาเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภำษำอังกฤษ
 กรณีแม่ บ้ำนเดินทำงคนเดียว ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย
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 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษำ ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสาเนา
บัตรนักเรี ยน หรื อนักศึกษา
 กรณีเด็กทีไ่ ม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมใบรับรองจาก
มารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา หนังสื อยินยอมสามารถทาที่สานักงานเขต หรื อ อาเภอ
ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นาย
ชาย (บิดา ) ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
สาเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง

**หำกมีกำรรับรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ กบั ผู้อื่น จะต้ องไปทำ BANK GUARANTEE ทีธ่ นำคำร โดยต้ องใส่ ชื่อผู้รับรองและผู้ถูกรับรอง
ใน BANK GUARANTEE ด้ วย**

