รหัสทัวร์ : THE9-KL-IS-17MAR-8MAY17H

10 วัน ไอซ์ แลนด์ แกรนด์ ทัวร์
เยือนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยรอบเกาะไอซ์ แลนด์
ประเทศที่ได้ รับการกล่าวขานจากนักท่ องเที่ยวทั่วโลกว่า “มหัศจรรย์สวรรค์บนดิน”

มีนาคม – พฤษภาคม 2560
เริ่มต้ น….

145,000 บาท

(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น....มีแวะเทีย่ วและค้ างคืน AMS 1 คืน)
อัมสเตอร์ ดมั - เรคยาวิก – เรคฮอล์ท – อาคูเรย์รี่ – ฮูซาวิค – ล่องเรื อชมปลาวาฬ – หุ บเขาแอสเบกี้ แคนย่อน - น้ าตกเดทติ
ฟอสส์ – ทะเลสาบมายด์วทั ท์ – น้ าตกโกดาฟอสส์ – ดิมมูโบร์ กีร์ – เบรดเดลวิค - ธารน้ าแข็งวัทนาโจกุล – วิคค์
ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ าแข็งเมียร์ ดาล – สโกการ์ฟอสส์ – โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ – น้ าพุร้อนเกย์ซีร์
แช่น้ าแร่ บลูลากูน

รหัสทัวร์ : THE9-KL-IS-17MAR-8MAY17H
ราคาปี 2560 : 145,000 บาท : 17-26 มี.ค./ 6-15 เม.ย./ 7-16 เม.ย./ 29 เม.ย.- 8 พ.ค.

10 วัน ไอซ์ แลนด์ แกรนด์ ทัวร์






บินตรง กรุ งเทพฯ – อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์) - กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส
โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว เที่ยวสบายๆ สัมผัสบรรยากาศไอซ์แลนด์แบบเต็มๆ
สัมผัสธรรมชาติเย็นสุ ดขั้ว ณ ดินแดนที่ใกล้ข้ วั โลกเหนื อที่สุด ประเทศไอซ์แลนด์ (เที่ยวครบสู ตร)
สัมผัสประสบการณ์ ขับรถสโนว์โมบิล, ล่องเรื อชมปลาวาฬ, แช่น้ าแร่ บลูลากูน
แนะนา....ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องไปชมความมหัศจรรย์ของประเทศไอซ์แลนด์

วันแรก

กรุ งเทพมหานคร – อัมสเตอร์ ดัม (ประเทศเนเธอร์ แลนด์ )

09.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ ไลน์ส แถว P 1-15
ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ ไลน์ส เที่ยวบิน
KL876 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ ทั้งนี้ สายการบินฯ
มีบริ การ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุ งอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่ โรงแรมที่พกั

12.05 น.

18.35 น.
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure Hotel Amsterdam **** หรื อเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THE9-KL-IS-17MAR-8MAY17H
วันทีส่ อง

อัมสเตอร์ ดัม – ล่องเรื อชมเมือง – จตุรัสแดม – เรคยาวิก (ไอซ์ แลนด์ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมืองอัมสเตอร์ ดมั (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์ แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอัมสเทล (Amstel) ซึ่ ง
ได้ชื่ อว่า มี ล าคลองลดเลี้ ย วไปรอบเมื องถึ ง 165 คลองด้วยกัน เมื องนี้ เริ่ ม ก่ อตั้งประมาณคริ ส ตศตวรรษที่
12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์ แลนด์ นาท่านล่องเรื อกระจก ชมชี วิตความเป็ นอยูช่ าวดัชต์ ที่สร้างมา
ตั้ง แต่ ศ ตวรรษที่ 17 มี เอกลัก ษณ์ พิ เศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่ มี ตะขออยู่ช้ ันบนสุ ดของตัวอาคารเอาไว้ข น
เฟอร์ นิเจอร์ เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรื อ ผ่านบ้านเรื อนที่อยู่ ริ มคลองที่มีอยูม่ ากถึง 2,500 หลัง ได้เวลานาท่าน
สู่ ยา่ นใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมมาเดินเที่ยว
ชมเมื อง มี พระราชวังหลวงเดิ มตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส เป็ นถนนแห่ งความบันเทิ งหลากหลายรู ปแบบกลางกรุ ง
อัมสเตอร์ดมั Red Light District อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพลล์ (AMS)
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ กรุ งเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบิน FI 507 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) เรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์
นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านชม เมืองเรคยาวิก (Reykjavík) ซึ่ งได้รับสมญานามว่า “อ่าวแห่ งควัน” เนื่ องจากมีควันไอน้ าพวยพุ่งขึ้น
มาจากบ่อน้ าร้อนตลอดเวลา อันเป็ นผลมาจากความร้ อนของภูเขาไฟใต้ทอ้ งทะเล นอกจากนี้ เมืองเรคยาวิกยั้งมี
ตานานไวกิ้งโบราณ ซึ่ งมีหลักฐานแสดงว่าได้เข้ามาปกครองดิ นแดนแถบนี้ มาก่อน กรุ งเรคยาวิกเป็ นเมืองหลวง
ของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็ นเมื องหลวงที่ ต้ งั อยู่ใกล้กบั ขั้วโลกเหนื อมากที่ สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้ น
อาร์ กติกเซอร์ เคิล ซึ่ ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ ดิค เป็ นผูอ้ พยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870
และเมื่อเรคยาวิก กลายเป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและธุ รกิ จการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็ นเมือง
หลวงในปี ค.ศ. 1786 นาท่านแวะถ่ายรู ปโบสถ์ฮลั ล์กรี มสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ที่สูง
ที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่ สูงอี กจุดหนึ่ งของเมื อง โบสถ์น้ ี มีความส าคัญในฐานะเป็ น ศาสนสถาน เป็ น
สถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ ของสถาปนิ กกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่ งเป็ นผูอ้ อกแบบสถาปั ตยกรรม
แนวอิมพราสชัน่ นิ สท์ เริ่ มสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี
จากนั้นนาท่านเดินเล่นภายในเมืองเรคยาวิก ตลอดเส้นทางบนถนนคนเดินที่สามารถเดินมาจนถึงท่าเทียบเรื อ ซึ่ งมี
ทัศนียภาพที่สวยงามมาก ได้เวลานาท่านชม เพอร์ ลนั (Perlan) หรื อ The Pearl เป็ นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
ไว้สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยสถาปนิก ชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์ เป็ นผูอ้ อกแบบ อาคารรู ปทรงคล้ายลูกโลก
ครึ่ งวงตั้งอยูบ่ นฐานที่คล้ายถังน้ ามองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็ นส่ วนต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรี ม,
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ไวกิ้ง, สวนน้ า และร้านขายของที่ระลึก

11.00 น.
13.55 น.
15.05 น.

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Iceland Air Hotel / Keflavik Hotel **** หรื อเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THE9-KL-IS-17MAR-8MAY17H
วันทีส่ าม

เรคยาวิก – เรคฮอล์ท – อาคูเรย์ รี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) (ระยะทาง 107 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองทางฝั่ง
ตะวันตกของไอซ์แลนด์ นาท่านชมความน่ ารักของเมืองเล็กๆ และ แวะถ่ายรู ปกับโบสถ์ประจาเมือง (Reykholt
Church) ซึ่ งสร้ างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นาท่านแวะชมน้ าพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring)
บ่อน้ าพุร้อนใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ อุณหภูมิน้ าสู งสุ ด 97 องศาเซลเซี ยส และเป็ นบ่อน้ าพุร้อนที่มีน้ าไหลเร็ วที่สุด
ในยุโรป เร็ วถึง 180 ลิตร/วินาที จากนั้นนาท่านชม น้ าตกเฮินฟอซซ่ า (Hruanfossar Waterfall) ซึ่ งในภาษาไอซ์
แลนดิก Hruan แปลว่า ลาว่า เนื่ องจากเป็ นน้ าตกที่ไหลลงมาจากลาธารความยาวกว่า 900 เมตรซึ่ งพาดอยูบ่ นทุ่ง
ลาวาที่ประทุข้ ึนมาจากภูเขาไฟใต้พิภพซึ่ งอยู่ใต้ธารน้ าแข็งลังโจกุลกลาเซี ยร์ (Lungjokull Glacier) และในฤดูที่
หนาวจัด น้ าตกแห่งนี้จะแข็งเป็ นน้ าแข็ง มีความสวยงามเป็ นอย่างมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) (ระยะทาง 296 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองใหญ่
อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรื อนถูกปลู ก
สร้ างจากไม้ทาสี สันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ า บ้างก็ปลู กบนเนิ นลาดชันซึ่ งมี ภูมิศาสตร์ อยู่ติดภู เขาแต่จดั ตั้งเป็ น
ระเบียบอย่างลงตัว ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้ข้ ึนชื่ อว่าไม่มี
ต้นไม้สู ง มีผืนหญ้า และต้นมอสหลากสี สุดสายตา สวยงามมาก เมื องอาคู เรย์รี่ มีแม่น้ าโครสซาเนสบอร์ เกี ย ร์
(Krossanesborgir) เป็ นแม่น้ าสายสาคัญของเมืองไหลผ่าน นาท่านชมบ้านเรื อนที่จดั แผนผังเมืองเมืองอย่างเป็ น
ระเบียบ สวยงาม นาท่านชม โบสถ์อาคูเรย์รี่ เป็ นสัญญลักษณ์ของเมือง เป็ นโบสถ์คริ สต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบ
โดยสถานปนิ ก Gudjon Samuelsson สร้ างปี 1940 หน้าต่างกระจกสี กลางเหนื อแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพ
แกะสลัก นู น บนระเบี ย งโดยประติ ม ากรแสดงการบัพ ติ ส มา จากนั้น น าท่ า นสู่ ถ นนคนเดิ น เกเรอโตรกาตา
(Gerartogata) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งบน ถนนสายช้อปปิ้ งของเมืองอาคูเรย์รี่

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย

วันทีส่ ี่

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Kjanalundur Hotel**** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)
ฮูซาวิค - ล่องเรื อชมปลาวาฬ – หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่ อน - นา้ ตกเดทติฟอสส์ – มายด์ วทั ท์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮูซาวิค (Husavik) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองประมงเล็กๆ
ที่มีประชากรเพียง 2,500 คน แต่มีชื่อเสี ยงจากทัวร์ ปลาวาฬที่โด่งดังจนเป็ นหนึ่ งในเมืองท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยว
มากมายในแต่ละปี นาท่านล่องเรื อชมปลาวาฬ กิจกรรมอันเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูวาฬแบบธรรมชาติ
โดยนัง่ เรื อกู๊ดโบ๊ต หรื อเรื อไม้ซ่ ึ งออกแบบให้โต้คลื่นลมได้อย่างนิ่ มนวม วาฬที่อาศัยอยู่ในน่านน้ าแถบนี้ จะมี 3
สายพันธุ์ดว้ ยกัน คือ วาฬมิงค์ หรื อ ในสาเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรี ยกว่า มิงคี (Minke) , วาฬหลังค่อม (Humpback)

รหัสทัวร์ : THE9-KL-IS-17MAR-8MAY17H
และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรื อชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง (บนเรื อมีชุดกันหนาวบริ การ)
(บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในกรณี ที่บริ ษัทฯ เรื อยกเลิกให้ บริ การอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่ เอื อ้ อานวย)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ หุ บเขาแอสเบกี้ (Ásbyrgi Canyon) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หุ บเขา
รู ปทรงเกือกม้าทางด้านตอนเหนือของไอซ์แลนด์ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุทยานแห่ งชาติวทั นาโจกุล (Vatnajökull
National Park) หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศไอซ์แลนด์
โดยอุทยานแห่ งนี้ เป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยรวมเอาอุทยานแห่ งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell
National Park) และอุทยานแห่ งชาติ Jokulsargljufur เข้าด้วยกัน หุ บเขาแอสเบกี้แห่ งนี้ เกิดจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติครั้งใหญ่ในยุคน้ าแข็ง ซึ่ งเกิดน้ าท่วมอย่างรุ นแรงจากการละลายของธารน้ าแข็ง นาท่านชม หิ นเอยาน
(Eyjan) หรื อที่ในภาษาท้องถิ่นแปลว่า The Island หิ นทรงสู ง 25 เมตรซึ่ งตั้งอยูก่ ลางหุ บเขา ซึ่ งนักปี นเขานิ ยมมา
ไต่เขากันเพื่อชมวิวอุทยานแห่งนี้ จากนั้นนาท่านชม น้ าตกเดทติฟอสส์ (Dettifoss) น้ าตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรป
เมื่ อเทียบอัตราการไหลกับน้ าตกอื่ นๆทัว่ ทวีปยุโรป น้ าตกนี้ มีอตั ราการไหลอยู่ที่ 193 ลู กบาศก์เมตรต่อวินาที
ความกว้างของน้ าตกยาวถึง 100 เมตรและมีความสู ง 45 เมตร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Sel Hotel Myvatn Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

ทะเลสาบมายด์ วทั ท์ – ดิมมูโบร์ กรี ์ – นา้ ตกโกดาฟอสส์ – เบรดเดลวิค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ทะเลสาปมายด์วทั ท์ (Myvatn Lake) (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
ทะเลสาบสี ฟ้ากินพื้นที่ราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่อนั ดับที่ 4 ของไอซ์แลนด์ เป็ นแอ่งเกิ ด
จากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ทที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาล อยูใ่ นหมู่บา้ นเรย์คยาห์โล และยัง
เป็ นแหล่ ง อุ ท ยานนกน้ าที่ สาคัญแห่ งหนึ่ งของโลก จนรั ฐบาลประกาศให้เป็ นเขตสงวนอนุ รัก ษ์นกเลยที เดี ย ว
จากนั้นนาท่านชม ดิมมูโบร์ กีร์ (Dimmuborgir) หรื อที่แปลว่า ปราสาทดา พื้นที่ซ่ ึ งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ครั้งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปี ก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เมื่อโดนอากาศและน้ าที่เย็นจัด จึงทาให้พ้ืนที่
โดยรอบกลายเป็ นดิ นภูเขาไฟ และหิ นภู เขาไฟรู ปทรงประหลาดต่ างๆ ชาวพื้ นเมื องเชื่ อว่าดิ นแดนแห่ งนี้ เป็ น
สถานที่เชื่ อมต่อระหว่างโลกมนุ ษย์และดินแดนใต้พิภพ ซึ่ งเมื่อซาตานถู กขับไล่จากสวรรค์ลงสู่ ดินแดนใต้พิภพ

รหัสทัวร์ : THE9-KL-IS-17MAR-8MAY17H
และผ่ า นดิ ม มู โ บร์ กี ร์ ท าให้ พ้ื น ที่ แ ห่ ง นี้ เกิ ด ภัย ธรรมชาติ ข้ ึ น ได้เ วลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ น้ า ตกโกดาฟอสส์
(Godafoss Waterfall) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หรื อที่รู้จกั ในนาม น้ าตกของพระเจ้า
“The Waterfalls of Gods” หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมของไอซ์แลนด์ และเป็ นหนึ่ งในน้ าตกที่มีความ
งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ าตกมีความสู งประมาณ 12 เมตร และมีความกว้างมากกว่า
30 เมตร น้ าตกถูกค้นพบโดยนักบุญชาวคริ สต์ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla
Volcano)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เบรดเดลวิค (Breiddalsvik) (ระยะทาง 225 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองเล็กๆติด
ทะเลทางตะวันออกของไอซ์แลนด์ มีประชากรแค่ราว 300 คน ขึ้นชื่อเรื่ องการประมง และนับเป็ นเมือง
ตาก
อากาศที่นกั ท่องเที่ยวแวะพักระหว่างการเดินทาง

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Blafell Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

วนอุทยานแห่ งชาติสกาฟทาเฟล – ธารนา้ แข็งวัทนาโจกุล – วิก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.) หนึ่ งในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสร้ างสรรค์ดินแดนแห่ งนี้ ให้สวยงามหาที่ใดเหมือน
อันรวมไว้ซ่ ึ งธรรมชาติอนั แปลกตาหลายสิ่ งอยูท่ ี่เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสู งเสี ยดฟ้ าที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารน้ าใส
ซึ่ งไหลริ นจากภูเขาสู ง รอบๆเป็ นป่ าแคระอันอุดมสมบูรณ์ดว้ ยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์
บานสะพรั่งในฤดูดอกไม้ผลิของแต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็ นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆทาให้เกิด
แนวแตกเป็ นเสาเหลี่ยม ถือได้วา่ เป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอนั น่าทึ่ง จนเข้าสู่ เขตอุทยานฯที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2
ตั้งอยูใ่ ต้ธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรี ยกว่า Vatnajokull มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ าแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรป
รวมกัน และขนาดความหนามากที่สุดหนาประมาณ 1,000 เมตร นาท่านเดิ นทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón)
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ทะเลสาบธารน้ าแข็ง ซึ่ งรู ้จกั กันเป็ นอย่างดีวา่ เป็ นทะเลสาบธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจาก
การละลายของธารน้ าแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปั จจุบนั มีพ้ืนที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ า
ในทะเลสาบถึ ง 200 เมตร ตื่ นตาตื่นใจกับไอซ์ เบิ ร์ก หรื อ ภูเขาน้ าแข็งก้อนโต ๆ เรี ยงรายโผล่พน้ พื้นน้ าของ
ทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิ ดสี สันสวยงาม น่าประทับใจยิ่ง นับได้ว่าเป็ นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียง
ไม่กี่แห่ งในโลก ให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ปภูเขาน้ าแข็งในระยะใกล้ ซึ่ งหากโชคดี ท่านอาจได้พบกับแมวน้ าหรื อ
สิ งโตทะเล ขึ้นมาอาบแดด ให้นกั ท่องเที่ยวได้ยลโฉม ในระยะใกล้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นวิก (Vik) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) หมู่บา้ นเล็กๆทางตอน
ใต้สุดของไอซ์แลนด์ นาท่านแวะชม หาดทรายสี ดา (Black Beach) ซึ่ งเกิดจากการสึ กกร่ อนของหิ นลาวาและแนว
หินบะซอลต์ นับเป็ นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก มหัศจรรย์กบั แท่งหิ นที่ต้ งั ซ้อน
ขึ้นเป็ นทิวแถว ลดหลัน่ มากมาย ริ มฝั่งมหาสมุทร นับเป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิง่
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Katla Hotel *** หรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ด

ขับรถสโนว์โมบิล – พิพธิ ภัณฑ์ สโกการ์ – นา้ ตกสโกการ์ ฟอสส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่ งในชี วิตกับการนัง่ รถจิ๊ปสู่ ทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่ ให้ท่านได้ขบั รถสโนว์โมบิล
ตะลุยไปในทุ่งน้ าแข็งเมียร์ ดาล (Mýrdalsjökull Glacier) บนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนื อที่อยูส่ ู งที่สุดของโลก ซึ่ งมี
ความกว้างใหญ่เป็ นอันดับ 4 พื้นที่ กว่า 596 ตารางกิ โลเมตร ตะลุ ยไปในทุ่งน้ าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่ มตลอด
1 ชัว่ โมง (ทัวร์ มีบริ การชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบูท๊ ) จากนั้นนาท่านกลับสู่ ฝั่งโดยรถจิ๊ป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านออกเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางด้านใต้ (South Shore) ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่ งมีชื่อเสี ยงในเรื่ องของ
การค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่ งเป็ นพลังงานที่ถูกนามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงทาให้ประเทศแห่ งนี้ ได้รับการ
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ยกย่องให้เป็ นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนามาใช้ในด้านสาธารณู ปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพ
สองข้างแต่งแต้มไปด้วยฟาร์ มปศุสัตว์ของชาวนาและฉากหลังเป็ นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสู งถึง 1,491
เมตรเหนื อระดับน้ าทะเลและมีชื่อเสี ยงที่สุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึ ง 18 ครั้งและครั้งล่าสุ ดในปี
2000 นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สโกการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณกลางแจ้ง สร้ างขึ้นตั้งแต่
ปี ค.ศ.1949 สถานที่ซ่ ึ งรวบรวมคอลเลคชัน่ โบราณแสดงความเป็ นมาและชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นอดีตของชาวนอร์ ดิค
จากนั้นนาท่านแวะชม น้ าตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสู ง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงาม
ของน้ าตกที่เป็ นธรรมชาติ ซึ่ งแผ่กระจายมาจากหน้าผาสู ง แรงกระแทกของปลายสายน้ าเกิดเป็ นละอองฟุ้งไปทัว่
บริ เวณ ทาให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิ ร์ นเติบโตปกคลุมหิ นที่เรี ยงรายริ มลาธารเบื้องล่างอย่างสวยงาม โอบล้อมไป
ด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุ บเหวเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผูท้ ี่มาเยือนไอซ์แลนด์ จากนั้นนา
ท่านชมน้ าตกอีกแห่ งที่สวยงามไม่แพ้กนั น้ าตกเซลยาลันส์ ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) มีความสู ง 60 เมตร
อีกหนึ่ งน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงของไอซ์แลนด์ ซึ่ งบริ เวณด้านหลังม่านน้ าตกสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ดว้ ย ได้เวลา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Selfoss Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปด

อุทยานแห่ งชาติซิงเควลลิร์ – นา้ ตกกูลฟอสส์ – นา้ พุร้อนเกย์ ซีร์ – แช่ นา้ แร่ บลูลากูน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเที่ ย วชมความมหั ศ จรรย์เ หนื อ ธรรมชาติ ข องประทศไอซ์ แ ลนด์ ในเส้ น ทางวงกลมทองค า หรื อ
(Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิ ดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากิน
ตามธรรมชาติ น าท่ า นเข้า ชมความงามของธรรมชาติ ที่ ส รรสร้ า งขึ้ น ภายใน อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซิ ง เควลลิ ร์
(Thingvellir National Park) ซึ่ ง ได้รับการรั บ รองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้ง อยู่
ระหว่างรอยแยกของหุ บเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่ งเป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
ใกล้กบั คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็ นจุดกาเนิ ดทางประวัติศาสตร์ และทาง
ธรณี วิท ยา เพราะเป็ นจุ ด ที่ มี ร อยเลื่ อ นของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่ น กิ โ ลเมตร ระหว่า งทางแวะชม
ร่ องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้วมีน้ าท่วมขังจนเป็ นทะเลสาบกว้าง (หมายเหตุ : หากต้องการชมความงามของวง
แหวนมหัศจรรย์วงใหญ่ตอ้ งใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 2-3 ชัว่ โมง ทางทัวร์ จึงจัดให้ท่านได้เที่ยวชมแบบเต็มๆ)
นาท่านเดินทางสู่ กูลฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชมความงามของ น้ าตกกูลฟอสส์ หรื อ ไนแองการ่ าแห่ งไอซ์แลนด์
ถือเป็ นน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็ น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองคา” สถานที่ที่
ผูม้ าเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อน้ าตก Gullfoss นี้มาจากคาว่า Gull ที่แปลว่าทองคาและ Foss ที่แปลว่าน้ าตก
เมื่อรวมกันหมายถึงน้ าตกทองคา เป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธาร
น้ าแข็งและลดระดับ ลงในโตรกเขาเบื้ องล่ างในระดับความสู งกว่า 30 เมตร นาท่า นชม น้ าพุ ร้อนธรรมชาติ
(Geysir) น้ าพุร้อนหรื อเกย์ซีร์ ซึ่ งเป็ นที่มาของคาว่า กีเซอร์ ที่ใช้กนั ทัว่ โลก น้ าพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสู งกว่า 180
ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานที่อยูใ่ ต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นน้ าพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็น
สบาย และรัฐบาลได้นาประโยชน์จากแหล่งความร้อนทางธรรมชาติน้ ีมาเป็ นพลังงานไฟฟ้าส่ งใช้ทวั่ ประเทศ
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองกริ นดาวิก สู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรื อ ทะเลสาบสี ฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
ระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่ ง
นี้ อิสระให้ท่านแช่น้ าแร่ ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริ การ
ผ้าขนหนู ให้ท่าน กรุ ณาเตรี ยมชุ ดว่ายน้ าและหมวกคลุมผมไปด้วยสาหรับการแช่น้ าแร่ ในบลูลากูน *** อิสระให้
ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถแบบเต็มๆกับการแช่น้ าแร่ บลูลากูน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Keflavik Hotel / Iceland Air Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

เรคยาวิก – อัมสเตอร์ ดัม – กรุ งเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรคยาวิก
ออกเดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดมั (AMS) ประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดยเที่ยวบิน FI500
เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุ งอัมสเตอร์ ดมั
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย
นาท่านเชคอินที่เคาน์เตอร์ เชคอิน สายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เที่ยวบินที่ KL875
(ใช้เวลาบินประมาณ 10.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้าบนเครื่ องบิน

07.25 น.
12.50 น.
15.00 น.
17.50 น.
วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพฯ

09.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วัน ไอซ์ แลนด์ แกรนด์ ทัวร์
ราคาปี 2560 : 145,000 บาท : 17-26 มี.ค./ 6-15 เม.ย./ 7-16 เม.ย./ 29 เม.ย.- 8 พ.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท) ปี 2557
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (KL) เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ราคาทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – Land Only
(ไม่รวมตัว๋ BKK – AMS – KEF - AMS - BKK)
กรณี ที่มีวซี ่าแล้ว จะหักค่าใช้จ่าย

มีนาคม – เมษายน 2560
145,000
15,000
142,000
139,000
19,000
95,000
110,000

ไม่ รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 16 กันยายน 2559) **

ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2
ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KLM (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,000 บาท
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 9 วัน เท่ากับ 18 ยูโร)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 9 วัน เท่ากับ 18 ยูโร)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชาระหลังจากสารองที่นงั่ ภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ ป
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรั กษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 กรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสี เลือดหมู

ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
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 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่ งอยูใ่ นความความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบ
ใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่
หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่า
ทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียด
ข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศเดนมาร์ ก
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )

1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้)
ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
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- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 7 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อ
ผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

