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FINLAND AND ICELAND
ฟิ นแลนด์ และไอซ์ แลนด์
10 วัน 7 คืน
เดินทาง มีนาคม 63
เฮลซิงกิ | เรคยาวิค | ภูเขาเคิร์กจูเฟล| GOLDEN CIRCLE | ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ |
ทะเลสาบโจกุลซาลอน | บลูลากูน | ล่องเรือชมปลาวาฬ

ราคาแนะนาเพียง

109,900.-
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เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส- จัตรุ ัสซีเนเตอร์
วันที่ 3. เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล – เรคฮอลท์
วันที่ 4. เรคฮอลท์ – บ่อน ้าพุร้อนเดลดาร์ ตุงกูเวอร์ - Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ – เฮกลา
วันที่ 5. เฮกลา – น ้าตกสโกกาฟอสส์ – ทุ่งน ้าแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค
วันที่ 6. วิค - ทะเลสาบโจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค
วันที่ 7.วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค
วันที่ 8. เรคยาวิค– ล่องเรือชมปลาวาฬ –สนามบิน
วันที่ 9 เฮลซิงกิ– สนามบิน
วันที่ 10 กรุงเทพ
วันที่ 11 กรุงเทพ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
20.00 น.
23.05 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้ าประตู 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินฟิ นน์ แอร์
พบเจ้ าหน้ าที่จะคอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสูก่ รุงเฮลซิงกิด้วยเที่ยวบิน AY144

วันที 2 เฮลซิงกิ – อนุสาวรี ย์ซิเบลิอุส- จัตุรัสซีเนเตอร์
05.20 น.

กลางวัน

ค่ า
ที่พัก

เดิ น ทางถึง กรุ ง เฮลซิ งกิ (Helsinki) (เวลาท้ อ งถิ่น ช้ ากว่ า ประเทศไทย 4 ชั่ว โมง) เมื อ งหลวงใหญ่ ข องประเทศฟิ นแลนด์
(Finland) ตั ้งอยู่ทางใต้ ของประเทศ ริ มชายฝั่ งอ่าวฟิ นแลนด์ เฮลซิงกิได้ รับฉายาว่าเป็ น “ธิ ดาแห่งทะเลบอลติก” ความ
งดงามของสถาปั ตยกรรมอั น ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากทัง้ ทางฝั่ ง ยุ โ รปและรั ส เซี ย น าท่ า นชมอนุ สาวรี ย์ซิ เ บลิอุ ส ( Sibelius
monument) ตั ้งอยู่ในสวนซิเบลิอสุ สร้ างขึ ้นเพื่อสดุดีให้ แก่ Jean Sibelius นักประพันธ์ เพลงคลาสสิก เป็ นอนุสาวรี ย์ที่ตั ้งอยู่
กลางแจ้ ง ดูแปลกตาทันสมัย เป็ นผลงานของศิลปิ น Eila Hiltunen สร้ างโดยนาเอาแท่งเหล็ก 600 แท่ง มาเชื่อมเข้ าด้ วยกัน
จนออกมาเป็ นรูปร่างของออร์ แกนลม กว้ าง 10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตั ้งอยู่กลางแจ้ งอย่างโดดเด่นเป็ นสง่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ชมตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงเป็ นตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้
และดอกไม้ แล้ วยังเป็ นที่ตั ้งสถานที่สาคัญ อาทิเช่น ทาเนียบประธานาธิ บดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนั ้นนาท่านชมจัตุรัส
ซีเนเตอร์ (Senate Square) รายล้ อมไปด้ วยอาคารสาคัญๆที่สร้ างในยุคที่อยู่ใต้ การปกครองของรัสเซียและเป็ นศูนย์ กลาง
ทางประวัติศาสตร์ ของเฮลซิงกิ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เข้ าสูท่ ี่พกั BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล – เรคฮอลท์
05.20 น.
07.40น.
09.30 น.

เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางต่อสูป่ ระเทศไอซ์แลนด์ด้วยเที่ยวบิน AY991
เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรคยาวิค (Reykjavik) ประเทศไอซ์ แลนด์ นาท่านผ่าน
พิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางต่อสูภ่ ูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) หรื อ ภูเขาโบสถ์ (Church Mouuntain)
ตัวภูเขาจะมีลกั ษณะเป็ นชั ้นๆ ต่างสีกนั สูง 463 เมตร ชั ้นล่างสุดจะเป็ นฟอสซิล ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดตั ้งแต่ยุคน ้าแข็งเป็ นล้ านปี
มาแล้ ว ส่วนชั ้นบนซึง่ เป็ นหินลาวา เกิดในช่วงที่ยคุ น ้าแข็งเริ่มอุ่นขึ ้นและมีอายุหินน้ อยกว่าชั ้นล่าง

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นขมความสวยงามของ ภู เขาเคิ ร์ กจูเฟล (Kirkjufell) โดยภู เ ขาแห่ ง นี เ้ ป็ น หนึ่ง ในสัญลักษณ์ ข องไอซ์ แ ลนด์ ที่
นักท่ อ งเที่ ยวและช่ า งภาพมื อ อาชี พ จากทั่ ว โลกต้ องมาเยื อ น ด้ วยภู มิ ทั ศน์ สุด แปลกตาจากหาดทรายและชายทะเล
นอกจากนั ้นบริเวณใกล้ ๆก็เป็ นที่ตั ้งของน ้าตกเคิร์กจูเฟลอีกด้ วย อิสระให้ ท่านถ่ายรู ปภูเขาและน ้าตกตามอัธยาศัย หลังจาก
นั ้นนาท่านเดินทางต่อสู่เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝั่ งตะวันตกของไอซ์ แลนด์ นาท่านชมความน่ารักของเมือง
เล็กๆ และ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ ประจาเมือง (Reykholt Church) ซึง่ สร้ างมาตั ้งแต่ศตวรรษที่ 12 อิสระให้ ท่านเดินเล่นตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HUSAFELL หรือเทียบเท่า
*** สาหรั บยามค่ าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พบเห็นกับแสงเหนื อ
(Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืน ยามที่ ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ ๆมี อากาศหนาวเท่ านั น้ (การพบเห็ นปรากฏการณ์ แสง
เหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดหรื อ ทราบล่ ว งหน้ าได้ โอกาสที่ จะได้ เห็ นขึ น้ อยู่กั บ
สภาพอากาศเป็ นสาคัญ) ***

ค่ า
ที่พัก
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วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

เรคฮอลท์ – บ่ อนา้ พุร้อนเดลดาร์ ตุงกูเวอร์ - Golden Circle – อุทยาน
แห่ งชาติซิงเควลลิร์ – เฮกลา
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังจากนั ้นนาท่านชมบ่ อนา้ พุร้อนเดลดาร์ ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) ที่มีอุณหภูมิน ้าสูงที่สดุ ถึง
97 องศาเซลเซียสเป็ น บ่อน า้ พุร้อนที่ ใหญ่ ที่สดุ ในไอซ์ แ ลนด์ และไหลเร็ วที่สุดในยุโรปอีกด้ วย ได้ เวลาอัน สมควรน าท่า น
เดินทางต่อสูก่ รุงเรคยาวิค (Reykjavik)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นเที่ ยวชมความมหัศจรรย์ เ หนื อ ธรรมชาติ ข องไอซ์ แลนด์ ในเส้ น ทางวงกลมทองค า หรื อ (Golden Circle)
ทัศนี ยภาพของทุ่งหญ้ า ตัดกับทุ่งลาวา มี ฝูงแกะ วัว และม้ าไอซ์ แ ลนด์ หากิน อยู่ตามธรรมชาติ นาท่า นชมความงามของ
ธรรมชาติที่สรรสร้ างขึ ้นภายในอุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir national park) ซึ่งได้ รับการรับรองจากองค์ การยูเ นส
โก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั ้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็ นทะเลสาบตาม
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในไอซ์ แลนด์ ใกล้ กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็ นจุดกาเนิด
ทางประวัติศาสตร์ และทางธรณีวิทยา เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลือ่ นของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ซิงเควลลิร์ตั ้งอยู่
ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Singvellavatn ซึง่ เป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ ที่สดุ ในประเทศไอซ์ แลนด์ ใกล้ กับ
คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็ นจุดกาเนิดทางด้ านประวัติศาสตร์ และทางธรณีวิทยา
เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่ องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ วมีน ้า
ท่วมขังจนเป็ นทะเลสาบกว้ าง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั STRACTA หรือเทียบเท่า
*** สาหรั บยามค่ าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พบเห็นกับแสงเหนื อ
(Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืน ยามที่ ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ ๆมี อากาศหนาวเท่ านั น้ (การพบเห็ นปรากฏการณ์ แสง
เหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดหรื อ ทราบล่ ว งหน้ าได้ โอกาสที่ จะได้ เห็ นขึ น้ อยู่กั บ
สภาพอากาศเป็ นสาคัญ) ***

เฮกลา – นา้ ตกสโกกาฟอสส์ – ทุ่งนา้ แข็งไมดรั ลโจกูล – ขับรถสโนว์ โม
บิลตะลุยหิมะ – วิค
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ ทางใต้ ของประเทศไอซ์ แลนด์ ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้ างทางที่เต็มไปด้ วยฟาร์ มปศุสตั ว์ ของ
ชาวนาและฉากหลัง เป็ นภูเ ขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มี ความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ า ทะเลและมี ชื่อเสียงที่สุดใน
ไอซ์ แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้ วถึง 18 ครัง้ และครัง้ ล่าสุดในปี 2000 นาท่านถ่ายรู ปกับน ้าตกสโกกาฟอสส์ (Skogafoss
Waterfalls) ที่มีความสูง 62 เมตร เป็ นน ้าตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์ แลนด์ โดยน ้าตกแห่งนี ้จะตกลงมา
จากหน้ าผาสูง แรงกระเทกของน ้าจะแผ่ละอองออกไปทั่วอาณาบริ เวณ รอบๆจะเต็มไปด้ วยหญ้ าตระกูลมอสและเฟิ ร์ นโอบ
ล้ อมน ้าตกไว้ อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูท่ ่งุ น ้าแข็งไมดรัลโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนที่สงู ที่สดุ ในโลก มีความกว้ างใหญ่ เป็ นอันดับ 4
พื ้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร นาท่านขับรถสโนว์ โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ ท่านได้ สนุกตื่นเต้ นกับลานน ้าแข็ง
กว้ างใหญ่ ซึง่ เป็ นประสบการณ์สดุ สนุกและเร้ าใจเป็ นอย่างยิ่ง ** หากมีเหตุปัจจัยที่ทาให้ ไม่สามารถขับรถสโนว์ โมบิลได้ เช่น
สภาพอากาศไม่เอื ้ออานวย หรื อปั จจัยด้ านความปลอดภัย ทางบริ ษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 5,800 บาท ** หลังจากนั ้นนา
ท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ สดุ ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สดุ ใน
โลกเมื่อปี 1991 เป็ นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สดุ แต่ก็เป็ นสถานที่น่ามหัศจรรย์
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ค่ า
ที่พัก

ที่น่าไปชมเป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั STRACTA หรือเทียบเท่า
*** สาหรั บยามค่ าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พบเห็นกับแสงเหนื อ
(Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืน ยามที่ ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ ๆมี อากาศหนาวเท่ านั น้ (การพบเห็ นปรากฏการณ์ แสง
เหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดหรื อ ทราบล่ ว งหน้ าได้ โอกาสที่ จะได้ เห็ นขึ น้ อยู่กั บ
สภาพอากาศเป็ นสาคัญ) ***

วันที่ 6 วิค - ทะเลสาบโจกุลซาลอน – อุทยานแห่ งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เ ทะเลสาบธารน ้าแข็งที่ร้ ู จักกันเป็ นอย่างดีว่าเป็ นทะเลสาบธาร
น ้าแข็งที่ใหญ่ ที่สดุ ในประเทศไอซ์ แลนด์ เกิดจากการละลายธารน ้าแข็ง ปั จจุบันมีพื ้นที่กว้ างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมี
ความความลึกของน ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์ เบิร์ก (Iceberg) หรื อ ภูเขาน ้าแข็งก้ อนโต เรี ยงรายโผล่
พ้ นพื ้นน ้าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้ เกิดสีสนั สวยงามที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ (Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่านเมือง Kirkjubaejarklaustur
ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่เป็ นแนวกว้ างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้ าๆ ทาให้ เกิดแนวแตกเป็ นเสาเหลี่ยม เป็ นปรากฎการณ์
ทางธรรมชาติอนั น่าทึง่ จนเข้ าสูเ่ ขตอุทยานฯที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 2 ตั ้งอยู่ใต้ ธารน ้าแข็งที่ใหญ่ ที่สดุ เรี ยกว่าวาตนาเยอคูตล์
(Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน ้าแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สดุ ประมาณ
1,000 เมตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DYRHOLAEY หรื อเทียบเท่ า
*** สาหรั บยามค่ าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พบเห็นกับแสงเหนื อ
(Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืน ยามที่ ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ ๆมี อากาศหนาวเท่ านั น้ (การพบเห็ นปรากฏการณ์ แสง
เหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดหรื อ ทราบล่ ว งหน้ าได้ โอกาสที่ จะได้ เห็ นขึ น้ อยู่กั บ
สภาพอากาศเป็ นสาคัญ) ***

วันที่ 7 วิค – กรินก์ วกิ – บลูลากูน – เรคยาวิค
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
ค่ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองกริ นก์ วิก (Grindavik) เพื่อนาท่านสู่บลูลากูน (Blue Lagoon) แหล่งน ้าพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของ
ไอซ์แลนด์ เป็ นเขตที่มีการเคลือ่ นตัวของหินหลอมละลายใต้ ดิน มากที่สดุ ในโลกแห่งหนึ่ง การเคลื่อนตัวนี ้ทาให้ น ้าในบ่อร้ อน
ขึ ้นและมีไอน ้าระเหยขึ ้นมา เป็ นสถานที่อาบน ้าแร่ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สดุ ในโลก เป็ นบ่อน ้าร้ อนที่มีแร่ ธาตุอุดมสมบูรณ์
หลายชนิ ด ซึ่ง ช่ว ยรักษาผิ ว พรรณให้ เ ปล่ง ปลัง่ เชิ ญอิ สระตามอัธ ยาศัยให้ ท่ า นแช่ ตัวในสระธ รรมชาติ ผ่ อ นคลายความ
เมื่อยล้ าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้ าด้ วยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทาให้ ผิวพรรณผ่องใสเรี ยบลื่นขึ ้นตั ้งแต่ครัง้ แรก
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็ นสินค้ ายอดนิยมของผู้ไปเยือน (มีบริ การผ้ าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และ มีชุด
ว่ายน ้าให้ เช่า)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับกรุงเรคยาวิค เมืองหลวงประเทศไอซ์แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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ที่พัก

นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั REYKJAVIK LIGHTS หรือเทียบเท่า
*** สาหรั บยามค่ าคืนเมื่อท่ านมองไปที่บนท้ องฟ้ าของประเทศไอซ์ แลนด์ ท่ านจะมีโอกาสได้ พบเห็นกับแสงเหนื อ
(Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) ซึ่งเป็ นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่
จะปรากฏในตอนกลางคืน ยามที่ ท้องฟ้ าโปร่ ง ในพืน้ ที่ ๆมี อากาศหนาวเท่ านั น้ (การพบเห็ นปรากฏการณ์ แสง
เหนื อ เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดหรื อ ทราบล่ ว งหน้ าได้ โอกาสที่ จะได้ เห็ นขึ น้ อยู่กั บ
สภาพอากาศเป็ นสาคัญ) ***

วันที่ 8 เรคยาวิค – ล่ องเรื อชมปลาวาฬ – สนามบิน
เช้ า

กลางวัน

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ่าเรือเรคยาวิค เพื่อให้ ท่านได้ สนุกไปกับกิจกรรมล่ องเรื อชมปลาวาฬ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในการชม
วาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ (Minke Whale) หรือ ในสาเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรี ยกว่า มิงคี (Minke) โดยการล่องเรื อชมวาฬ
ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง *** หากมีเหตุปัจจัยที่ทาให้ ไม่สามารถล่องเรื อชมปลาวาฬได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื ้ออานวย
หรือปั จจัยด้ านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 2, 500 บาท **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง

18.50 น.

หลังจากนั ้นนาท่านเดินทางต่อสูส่ นามบิน
เดินทางสูก่ รุงเฮลซิงกิ ด้ วยเที่ยวบิน AY994

วันที 9 เฮลซิงกิ – สนามบิน
00.20 น.
ที่พัก
เช้ า
16.50 น.

เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลีย่ นเครื่อง
นาคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ณ กรุงเฮลซิงกิ
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO หรือเทียบเท่า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเฮลซิงกิ
เดินทางต่อกลับสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน AY141
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วันที 10 กรุ งเทพ
07.25 น.

เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

FINLAND AND ICELAND
ฟิ นแลนด์ และไอซ์ แลนด์
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินฟิ นน์ แอร์ (AY)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

109,900.109,900.109,900.67,900โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

วันที่ 20 – 29 มี.ค. 62

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านั ้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขั ้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้ อ งให้ การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ า ทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทั ้งหมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

17,900.-

7.

8.
9.

รหัสทัวร์ : THG1-AY-EU-20MAR-29MAY20
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรั บ ครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริ ษั ททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้ องจะช่ว ยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านั ้น
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า

5.
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ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั ้นๆ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินท าการออกแล้ ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่า ย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรี ยกคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
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โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

4.

์ ลนด์
เอกสารประกอบการขอวีซา่ ไอซแ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า่ ประมาณ 20-30 ว ันทาการ
ั้ 8)
ยืน
่ วีซา่ แสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยืน
่ วีซา่ VFS Global(อาคารเทรนดี้ ชน
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1
ชุด
ในว ันยืน
่ วีซา่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทางออกมาได้
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา่ ในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย
้
2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีท ถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พ าน ก
ั อยูต
่ า
่ งประเทศ, ท างานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือ น ก
ั เรียน
่ จะมี
น ักศึกษาศึกษาอยูต
่ า่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ ใน
เงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซา
ประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า่ ยเอง สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชี
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6 เดือน
(รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอ
เป็ น Statement เท่านัน
้ )
้ า่ ยเอง (บุคคลทีส
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
้ า่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสือร ับรองค่าใชจ
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร
ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชีตด
ิ ลบ บ ัญชีฝากประจา, บ ัญชีกระแสรายว ัน
บ ัญชีสหกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

รหัสทัวร์ : THG1-AY-EU-20MAR-29MAY20
4. หล ักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ

-

เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
แทนชือ
่ น
ื่ )
-

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
แทนชือ
่ น
ื่ )

5. เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนั งสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป

-

ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี
อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชีแ
***
-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
สถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา่ เท่านน
ั้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
************************************************
้ ทงนี
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า่ เป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงสิ
ั้ น
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็น
เพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

