เบสท ออฟ ไอซแลนด ฟนแลนด 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินฟนน แอร (AY)
เยือนดินแดนแหงขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซแลนด
ประเทศที่ไดรับการกลาวขานจากนักทองเที่ยวทั่วโลกวา “มหัศจรรยสวรรคบนดิน”
เรคยาวิก - แชน้ําแรบลูลากูน - ลองเรือชมปลาวาฬ - โกลเดนเซอรเคิล ซิงเควลลีร - น้ําพุรอนเกยซีร วิก - ขับสโนวโมบิล
ตะลุยธารน้ําแข็ง - ลองเรือธารน้ําแข็งวัทนาโจกุล - สโกการฟอสส - เฮลซิงกิ
โปรแกรมดี จัดอยางลงตัว เที่ยวสบายๆ สัมผัสบรรยากาศไอซแลนดแบบเต็มๆ
สัมผัสธรรมชาติเย็นสุดขั้ว ณ ดินแดนที่ใกลขั้วโลกเหนือที่สุด ประเทศไอซแลนด
สัมผัสประสบการณ ขับรถสโนวโมบิล, ลองเรือชมปลาวาฬ, แชน้ําแรบลูลากูน
แนะนํา....ครั้งหนึ่งในชีวิต ตองไปชมความมหัศจรรยของประเทศไอซแลนด
(ไมรวมคาวีซาเชงเกน และ คาทิป)

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่นเครื่องที่กรุงเฮลซิงกิ - สนามบินเคฟลาวิค - เขาที่พัก
วันที่2 เพอรลัน - เมืองเมืองเรคยาวิก - ถายรูปกับ โบสถฮัลลกรีมสคิรคยา - ลองเรือชมปลาวาฬ
วันที่3

เสนทางดานใต - เสนทางวงกลมทองคํา - อุทยานแหงชาติซิงเควลลิร - แวะชมรองรอยปลองภูเขาไฟที่ดับแลว - น้ําพุรอน
ธรรมชาติ - กูลฟอสส - น้ําตกกูลฟอสส - หมูบานวิก - แวะชมหาดทรายสีดํา

วันที่4

ขับรถสโนวโมบิลตะลุยทุงน้ําแข็งเมียรดาล - วนอุทยานแหงชาติสกาฟทาเฟล - Vatnajokull - โจกุลซาลอน - ไอซเบิรก
- ลองเรือชมภูเขาน้ําแข็ง

วันที่5 พิพิธภัณฑสโกการ - น้ําตกสโกกาฟอสส - น้ําตกเซลยาลันสฟอสส - ถายรูปคูกับภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค - เมืองเรคยาวิก
วันที่6 เมืองกรินดาวิก - บลูลากูน
วันที่7

สนามบินเคฟลาวิก - กรุงเฮลซิงกิ - นั่งเรือเฟอรรี่มุงสูปอมปราการซูแมนลินนา - กรุงเฮลซิงกิ - หางสรรพสินคาฟอรั่ม สนามบินเฮลซิงกิ

วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
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วันแรก
06.30 น.
08.55 น.
15.05 น.
16.10 น.
17.00 น.
ค่ํา

วันที่สอง
เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

กรุงเทพมหานคร - เฮลซิงกิ - เรคยาวิค (พักคาง 2 คืน)
คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน G (แถว G10-15) ประตูทางเขาที่ 4
อาคารผูโดยสาร เคานเตอรสายการบินฟนน แอร (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยเที่ยวบิน AY90 (ใชเวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง)
สายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา และอาหารกลางวัน ระหวางเที่ยวบินสูเฮลซิงกิ
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเที่ยวบินสูกรุงเรคยาวิค
ออกเดินสูสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซแลนด โดยเที่ยวบิน AY603
เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซแลนด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Radisson Blu Saga Hotel **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 1)
เรคยาวิก - ลองเรือดูปลาวาฬ - ชมเมืองเรคยาวิก
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชม เพอรลัน (Perlan) หรือ The Pearl เปนสถานที่ที่มีเอกลักษณโดดเดนไวสําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง
โดยสถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร เปนผูออกแบบ อาคารรูปทรงคลายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยูบนฐานที่คลายถังน้ํามองเห็นได
ในระยะไกล แบงเปนสวนตางๆ เชน รานอาหาร, รานไอศกรีม,พิพิธภัณฑประวัติศาสตรไวกิ้ง, สวนน้ํา และรานขาย
ของที่ระลึก
จากนั้นนําทานชมเมืองเมืองเรคยาวิก (Reykjavík) และถายรูปกับสถานที่สําคัญตางๆของเมืองหลวงแหงไอซแลนด
นําทานแวะถายรูปกับ โบสถฮัลลกรีมสคิรคยา (Hallgrímskirkja) โบสถทางศาสนาคริสตที่สูงที่สุดในไอซแลนด เปนจุด
ที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถนี้มีความสําคัญในฐานะเปน ศาสนสถาน เปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณของสถาปนิก
กุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเปนผูออกแบบสถาปตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท เริ่มสรางในป ค.ศ.1945
จนกระทั่งแลวเสร็จในป ค.ศ.1986 รวมเวลากอสรางกวา 38 ป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานลองเรือชมปลาวาฬ (ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในการลองเรือ) กิจกรรมอันเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวในการ
ดูปลาวาฬแบบธรรมชาติโดยนั่งเรือกูดโบต หรือเรือไมซึ่งออกแบบใหโตคลื่นลมไดอยางนิ่มนวล ปลาวาฬที่อาศัยอยูใน
นานน้ําแถบนี้จะมี 3 สายพันธุดวยกัน คือ วาฬมิงค หรือ ในสําเนียงภาษาไอซแลนด เรียกวา มิงคี (Minke) , วาฬหลัง
คอม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การลองเรือชมวาฬใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (บนเรือมีชุดกัน
หนาวบริการ) (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทฯ เรือยกเลิกใหบริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Radison Blu Saga **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 2)
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วันที่สาม
เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

อุทยานแหงชาติซิงเควลลิร - น้ําพุรอนเกยซีร - น้ําตกกูลฟอสส - วิก (พักคาง 2 คืน)
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานออกเดินทางทองเที่ยวตามเสนทางดานใต (South Shore) ของไอซแลนด ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการคนพบ
พลังงานความรอนใตพิภพ ซึ่งเปนพลังงานที่ถูกนํามาใชทดแทนเชื้อเพลิงทําใหประเทศแหงนี้ไดรับการยกยองใหเปน
เมื อ งที่ ไร มลพิ ษ นอกจากนี้ พลั งงานดั ง กล าวยัง ถูก นํา มาใชใ นด านสาธารณู ป โภคอีก ดว ย นํา ทา นเที่ย วชมความ
มหัศจรรยเหนือธรรมชาติของไอซแลนด ในเสนทางวงกลมทองคํา หรือ (Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุง
หญาสลับกับทุงลาวา ฝูงสัตวนานาชนิดทั้ง แกะ วัว มา ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ นําทานเขาชมความงามของ
ธรรมชาติที่สรรสรางขึ้นภายใน อุทยานแหงชาติซิงเควลลิร (Thingvellir National Park) ซึ่งไดรับการรับรองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยูระหวางรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเปน
ทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดในไอซแลนด ใกลกับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล
Hengill เปนจุดกําเนิดทางประวัติศาสตรและทางธรณีวิทยา เพราะเปนจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเปนระยะทางหลาย
หมื่นกิโลเมตร
ระหวางทางแวะชม รองรอยปลองภูเขาไฟที่ดับแลวมีน้ําทวมขังจนเปนทะเลสาบกวาง
ไดเวลานําทานเดินทางสูเมืองเกยซีร เพื่อนําทานชม น้ําพุรอนธรรมชาติ (Geysir) น้ําพุรอนหรือเกยซีร ซึ่งเปนที่มาของ
คําวา กีเซอร ที่ใชกันทั่วโลก น้ําพุรอนที่นี่พวยพุงขึ้นสูงกวา 180 ฟุต ทุกๆ 7 - 10 นาที พลังงานที่อยูใตหินเปลือก
โลก ขับเคลื่อนออกมาเปนน้ําพุรอน ชวยใหอากาศอบอุนเย็นสบาย และรัฐบาลไดนําประโยชนจากแหลงความรอนทาง
ธรรมชาตินี้มาเปนพลังงานไฟฟาสงใชทั่วประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสูกูลฟอสส (Gullfoss) เพื่อชมความงามของ น้ําตกกูลฟอสส หรือ ไนแองการาแหงไอซแลนด ถือเปน
น้ําตกที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศ และยังเปน 1 ใน 3 สถานที่ในเสนทาง “วงแหวนทองคํา” สถานที่ที่ผูมาเยือน
ไอซแลนดไมควรพลาด ชื่อน้ําตก Gullfoss นี้มาจากคําวา Gull ที่แปลวาทองคําและ Foss ที่แปลวาน้ําตก เมื่อ
รวมกันหมายถึงน้ําตกทองคํา เปนหนึ่งในความมหัศจรรยทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็ง
และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องลางในระดับความสูงกวา 30 เมตร
ไดเวลานําทานเดินทางสู หมูบานวิก (Vik) หมูบานเล็กๆทางตอนใตสุดของไอซแลนด
นําทานแวะชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกรอนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต นับเปนหนึ่ง
ในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทองถิ่น
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นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Dyrholaey Hotel / Iceland Air Vik Hotel *** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 1)
วันที่สี่
เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันทีห่ า
เชา

ขับรถสโนวโมบิล - สกาฟทาเฟล - ธารน้ําแข็งโจกุลซาลอน - ลองเรือธารน้ําแข็งวัทนาโจกุล
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานสัมผัสประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งรถจิ๊ปสูทุงน้ําแข็งขนาดใหญ ใหทานไดขับรถสโนวโมบิลตะลุยไป
ในทุงน้ําแข็งเมียรดาล (Mýrdalsjökull Glacier) บนดินแดนแหงขั้วโลกเหนือที่อยูสูงที่สุดของโลก ซึ่งมีความกวางใหญ
เปนอันดับ 4 พื้นที่กวา 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุงน้ําแข็งกวางอยางเต็มอิ่มตลอด
1 ชั่วโมง
(ทัวรมีบริการชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเทาบูท) จากนั้นนําทานกลับสูฝงโดยรถจิ๊ปนําทานเดินทาง
สู วนอุทยานแหงชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสรางสรรค
ดินแดนแหงนี้ใหสวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไวซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่งอยูที่เดียวกัน เชน ภูเขาไฟสูง
เสียดฟาที่มีหิมะปกคลุมทั้งป ธารน้ําใสซึ่งไหลรินจากภูเขาสูง รอบๆเปนปาแคระอันอุดมสมบูรณดวยตนเบิรชแคระ
และทุงดอกไมหลากหลายสายพันธุบานสะพรั่งในฤดูดอกไมผลิของแตละป ชมมวลลาวาขนาดใหญเปนแนวกวางที่เกิด
การเย็นลงอยางชาๆทําใหเกิดแนวแตกเปนเสาเหลี่ยม ถือไดวาเปนปรากฎการณทางธรรมชาติอันนาทึ่ง จนเขาสูเขต
อุทยานฯที่ใหญเปนอันดับ 2 ตั้งอยูใตธารน้ําแข็งที่ใหญที่สุดเรียกวา VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เทากับ
ธารน้ําแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุดหนาประมาณ 1,000 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสู โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ําแข็ง ซึ่งรูจักกันเปนอยางดีวาเปนทะเลสาบธารน้ําแข็ง
ที่ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ป ปจจุบันมีพื้นที่กวางถึง 18
ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ําในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซเบิรก หรือ ภูเขาน้ําแข็งกอนโต ๆ
เรียงรายโผลพนพื้นน้ําของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดกอใหเกิดสีสันสวยงาม นาประทับใจยิ่ง นับไดวาเปนภาพ
ธรรมชาติที่มีอยูเพียงไมกี่แหงในโลก
พรอมนําทานสัมผัสประสบการณ การลองเรือชมภูเขาน้ําแข็ง (ขึ้นกับสภาพอากาศ) แตโดยปกติเรือจะเปดใหบริการ
ตั้งแตเดือน พ.ค.- ต.ค. เทานั้น (เดือน พ.ย. - เม.ย. ไมมีโปรแกรมลองเรือ) ใหทานไดชมและถายรูปภูเขาน้ําแข็งใน
ระยะใกล ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองวิก

รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Dyrholaey Hotel / Iceland Air Vik Hotel *** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 2)
พิพิธภัณฑสโกการ - น้ําตกสโกกาฟอสส - น้ําตกเซลยาลันสฟอสส - ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
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กลางวัน
บาย

ค่ํา

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑสโกการ (Skogar Folk Museum) พิพิธภัณฑโบราณกลางแจง สรางขึ้นตั้งแต ป ค.ศ.1949
สถานที่ซึ่งรวบรวมคอลเลคชั่นโบราณแสดงความเปนมาและชีวิตความเปนอยูในอดีตของชาวนอรดิค จากนั้นนําทาน
แวะชมน้ําตกสโกกาฟอสส (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ําตกที่เปน
ธรรมชาติ ซึ่งแผกระจายมาจากหนาผาสูง แรงกระแทกของปลายสายน้ําเกิดเปนละอองฟุงไปทั่วบริเวณ ทําใหหญา
ตระกูลมอสและเฟรนเติบโตปกคลุมหินที่เรียงรายริมลําธารเบื้องลางอยางสวยงามโอบลอมไปดวยทุงลาวา โตรกผา
และหุบเหว เปนทัศนียภาพที่สวยงามและนาประทับใจกับผูที่มาเยือนไอซแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานชม น้ําตกเซลยาลันสฟอสส (Seljalansfoss Waterfalls) น้ําตกที่มีชื่อเสียงของไอซแลนด ซึ่งบริเวณดานหลัง
มานน้ําตกสามารถเดินเขาไปสัมผัสได
จากนั้นนําทุกทานถายรูปคูกับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโดงดังของไอซแลนด
ภายหลังจากการปะทุในชวงปค.ศ. 2010 ปจจุบันเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญที่มีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาถายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแหงนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม
ไปดวยหิมะตลอดทั้งปอีกดวย
นําทานเดินทางสู เมืองเรคยาวิก (Reykjavik) (ระยะทาง 99 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ใหทุกทานได
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองขางซึ่งแตงแตมไปดวยฟารมปศุสัตวของชาวนาและฉากหลังเปนภูเขาไฟเฮกลา (Hekla)
ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลและมีชื่อเสียงที่สุดในไอซแลนด ผานการระเบิดมาแลวถึง 18 ครั้งและ
ครั้งลาสุดในป 2000 อีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Kevlavik Hotel **** หรือเทียบเทา

วันที่หก
เชา

แชน้ําแรบลูลากูน - เฮลซิงกิ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองกรินดาวิกสู บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟา สถานที่ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับ
โลกและโดงดังที่สุดของประเทศไอซแลนด นักทองเที่ยวกวา 95% ตางไมพลาดกับการมาเยือนสถานที่แหงนี้ อิสระให
ทานแชน้ําแรธรรมชาติผอนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผอนตามอัธยาศัย (มีบริการผาขนหนูใหทาน
กรุณาเตรียมชุดวายน้ําและหมวกคลุมผมไปดวยสําหรับการแชน้ําแรในบลูลากูน ***

กลางวัน
15.00 น.
17.50 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานสูสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก
ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY604 (ใชเวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อิสระอาหารค่ํา ณ สนามบิน
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00.30 น. น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซแลนด ชากวา เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง)
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Radisson Blu Royal Hotel **** หรือเทียบเทา
วันที่เจ็ด
เชา

เฮลซิงกิ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานนั่งเรือเฟอรรี่มุงสูปอมปราการซูแมนลินนา (Suomenlinna Sea Fortress) เปนปอมปราการขนาดใหญที่
สรางขึ้นในป 1748 เพื่อปองการการรุกรานของขาศึกทางทะเล ปอมปราการแหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการ
ยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกในป 1991 และไดรับการยกยองวาเปนอนุสรณสถานทางทหารที่สําคัญอีกแหงของชาว
ฟนแลนด นําทานเที่ยวชมความสวยงามและยิ่งใหญของปอมปราการโบราณ ไดเวลานําทานนั่งเรือเฟอรรี่กลับสูกรุง
เฮลซิงกิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานสูหางสรรพสินคาฟอรั่ม (Forum Shopping Center) หางสรรพสินคาขนาดใหญและเกาแกที่สุดของเมือง
เฮลซิงกิ ซึ่งมีรานคากวา 120 ราน ใหทานไดเลือกซื้อของฝากกอนกลับกรุงเทพฯ

กลางวัน
บาย

14.30 น.
17.00 น.

นําทานสูสนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเชคอินและทําคืนภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางสูกรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY89
สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา ระหวางเที่ยวบินสูกรุงเทพฯ
วันที่แปด กรุงเทพฯ
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
อัตราคาบริการ(บาท) ตอทาน งดแถมกระเปา

ราคาผูใหญพักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ
เด็กอายุ 3-12 ป (เสริมเตียง - พักกับผูใหญ 2 ทาน)
เด็กอายุ ต่ํากวา 2 ป (ไมเสริมเตียง - พักกับผูใหญ 2 ทาน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร (AY) เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
(ไมเอาตั๋วเครื่องบิน BKK - HEL - KEF - HEL- BKK) หักคาตั๋ว
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
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(เดือน พ.ย.-มี.ค. ไมมีลองเรือโจกุลซาลอน แตเปนชวงเห็นแสงเหนือ)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560) **
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน
2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมทองเที่ยวไอซแลนด (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบินฟนนแอร (กระเปาเดินทาง 1 ใบ น้ําหนัก ไมเกิน 23 กก./ทาน)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ,
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป)
 คาภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร)
 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู)
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่, คาวีซาเชงเกน
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาวีซาเชงเกน ประมาณ 3,500 บาท
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 8 วัน เทากับ 16 ยูโร)
 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากับ 14 ยูโร)
 คาพนักงานยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานตองดูแลกระเปาดวยตัวทานเอง เพื่อปองกันการสูญหาย
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่นั่งแนนอน พรอมสงสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748 6246-7
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 41 วัน
ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร (การไมชําระเงินคามัด
จํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
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กรณียกเลิก
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการ ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)
(สงกรานต-ปใหม 60 วันทําการ)
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-45 วันทําการ หักคามัดจํา 35,000 บาท + คาวีซา (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 44-59 วันทําการ)
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-30 วันทําการ หักคามัดจํา 35,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 20-43 วันทําการ)
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 0-9 วันทําการ หักคาใชจาย 75-100% ของคาทัวร
(สงกรานต-ปใหม 0-19วันทําการ)
***ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุก
กรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวยตัวเอง
และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชาหรือยกเลิก
เที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง (หากจํานวนลูกคาในคณะไมถึง 20 ทาน ราคาทัวร เพิ่มทานละ 3,000 บาท)
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การ
นัดหยุ ด งาน การประท ว ง ภั ย ธรรมชาติ การกอจราจล อุ บัติ เหตุ ปญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ง นี้จ ะคํ านึง และรั กษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด
 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ใน
กรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
 ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือด
หมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจาย
สวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่ยกเลิก
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การเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัท
ฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน
กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอม
ที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และหาม
มีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
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 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไมแนะนํา
ใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD
20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทานตอง
ระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น)
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนประเทศเดนมารก
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพื่อขอยื่นวีซา
ลวงหนากอนกรุป และใหแนบตั๋วเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอานใหเขาใจ และเตรียมใหครบ และกรุณาอยาดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยกอน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน
2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตองเปนพื้นสีขาว (อยาถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ใชไมได) หามสวมแวน
สายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาที่เคยได)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา)
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)
8. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น
และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา
มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา
บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
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9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา
- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน
- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุชั้นปที่ศึกษา
(หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 15 วันกอนการไปยื่นวีซา ในแตละประเทศ)
10. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 7 วันกอนยื่นวีซา)
************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเนื่อง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย
หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุชื่อผูถูก
รับรองในจดหมายดวย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง
- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
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