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เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคา – น้าตกสโกก้ า – วิค – อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาฟิ ล
เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดา – ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน้าแข็งไมร์ ดาลสโจคูล
ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลล์ ฟอสส์ – ล่ องเรื อชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารพาร์ ลาน
***ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่ างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี ***
*** ล่ าแสงเหนือโดยไกด์ ท้องถิ่นผู้ชานาญ * พิเศษ...ทานอาหารคา่ พร้ อมชมวิวบนอาคารพาร์ ลาน ***
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กาหนดการเดินทาง
02-10 ธ.ค. 62//30 ธ.ค.-07 ม.ค. 63//20-27 ม.ค.//08-15 ก.พ.//17-24 ก.พ.//09-16 มี.ค.//16-23 มี.ค.//23-30 มี.ค. 63

( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค
20.00 น.
23.05 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
เคาท์ เตอร์ S สายการบินฟิ นแอร์ เจ้าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง
เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144

วันที่2

เรคยาวิค – Golden Circle – น้าตกสโกก้ า – วิค

05.20 น.

เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้วจากนั้น ต่ อเครื่ องสู่
นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์ แลนด์
ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY991
เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์ แลนด์
นาท่ านออกเดินทางสู่ เส้ นทางวงล้ อทองคา Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ
บ่ อ น้ าพุ ร้ อ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด
ของไอซ์แลนด์ น าท่ านชมบ่ อ น้า พุ
ร้ อน Geysir ที่มคี วามสู งของน้าพุถึง
200ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ทอ้ งฟ้า
ทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็ นคาศัพท์ที่
ใช้เ รี ยกน้ าพุ ร้ อ นแบบนี้ ทั่ว โลก /
จากนั้นนาท่ านชม น้าตก Gull Foss
หรื อน้ าตกทองค า(Golden Falls)ซึ่ ง
น้ า ตก ที่ มีค วามสวยงามที่ สุ ด และ
ใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไอซ์ แ ลนด์
สายน้ าที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ าแข็งบนยอดเขาไหลลงมา นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ บริเวณ
อุทยานแห่ งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir
National Park ทางองค์การยูเนสโก
ได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกด้าน
วัฒ นธรรมในปี ค.ศ.2004ชมจุ ด
บริ เวณที่ เ คยเป็ นเป็ นรั ฐ สภา หรื อ
สถานที่ แสดงความคิ ดเห็ นและ
คัด เลือกผูน้ าของชาวไอซ์แลนด์ มา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็ นพื้นที่ ที่ได้
การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงาม

07.45 น.
09.35 น.
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คา่

ของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง จากนั้นนาท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14 เมตร ที่
เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปี รอยแตกนี้ ก็จะขยายออกไปอีกถึงปี ละ 1 เซนติเมตร นา
ท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านออกเดิน ทางสู่ เมือ งวิก แวะชมความงามของน้าตก Skogafoss (190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ
02.30 ช.ม.) ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่
ส ว ย ง า ม อี ก แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง
ไอซ์แลนด์ มีค วามสู งประมาณ
62 เมตร ซึ่ งไหลมาจากแม่ น้ า
สโกก้ า น าทุ ก ท่ า นถ่ า ยรู ป คู่ กับ
ภู เ ข า ไ ฟ เ อ ย า ฟ จ า ล ล า ยุ ค
(Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่ ง
ดัง ของไอซ์ แ ลนด์ ภายหลังจาก
การปะทุ ใ นช่ ว งปี ค.ศ. 2010
ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สาคัญที่มีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรู ปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่
ยอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี อีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติอนั งดงามยิง่ ชมเค
ริ ด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริ เวณนั้นจะมีน้ าขังตัวอยูใ่ ต้ดิน เป็ นลักษณะที่หา
ชมได้ยากมาก / นาคณะเดินทางเข้าสู่ที่พกั ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ อย่างเต็มที่
บริการอาหารมือ้ คา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Stracta Hotel พักระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่ าย

***ท่ านสามารถเดินเล่ นชมความงามของธรรมชาติได้ อย่ างเต็มที่

การเกิดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่ไม่ สามารถ
คาดเดาได้ แต่ มีความเป็ นไปได้ สูงที่จะเกิดให้ เห็นในเวลากลางคืนช่ วงฤดูหนาว ***

วันที่3

วิค – ธารน้าแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล
อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาเฟล - Diamond Beach

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น าท่ านเดิ น ทางสู่ บริ ว ณธารน้ า แข็ ง
Myrdalsjokull Glacier ธารน้ าแข็งซึ่งมี
ความหนาของน้ าแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่ ง
ของประเทศ โดยที่ บางจุ ดมีความหนา
ของน้ าแข็ ง ถึ ง 1 กิ โ ลเมตร น าท่ า น
ตื่ น เต้ นเร้ าใจกั บ การนั่ ง รถโฟร์ วิ ล
(ขับเคลื่อนสี่ ล้อ) ไต่ข้ ึนเขาที่มีความสู ง
ชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง
1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริ เวณธารน้ าแข็ง
ขนาดใหญ่บนกลาเซี ยร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็ นกลาเซีย ร์ ที่ใหญ่ ที่สุด ในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้ อที่ ถึง
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8,300 ตารางกิโลเมตร *** ใช้เวลาขับสโนโมบิล สองชัว่ โมง ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียว
จ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท ***

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้ าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่ าน ***
เที่ยง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนี ยภาพทางใต้ของประเทศ
ไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของ
แนวภู เ ขาไฟ และชั้น หิ น ลาวาที่ แข็ งตัว
แบบที่ ท่านไม่เคยเห็ นที่ ไหนมาก่ อน น า
ท่ านชมและถ่ ายรู ปภู เขาน้ า แข็ ง ใน
ระยะใกล้ อิส ระให้ ท่ านเก็บ ภาพความ
ประทับใจ นาท่ านเดินเล่นชายหาดนา้ แข็ง
Ice Beach หรื อ ที่เ รีย กกันว่ า Diamond
Beach ชายหาดใกล้กบั ธารน้ าแข็งโจกุล
ซาร์ลอน โดยจะมีกอ้ นธารน้ าแข็งที่อยูใ่ นทะเลมีท้งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระ
ให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั เมืองวิค
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Stracta Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง
***

ท่ านสามารถเดิ นเล่ นชมความงามของธรรมชาติ ได้ อย่ างเต็ มที่ การเกิ ดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่ ไ ม่

สามารถคาด เดาได้ แต่ มีความเป็ นไปได้ สูงที่จะเกิดให้ เห็นในเวลากลางคืนช่ วงฤดูหนาว ***

วันที่4

วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดา
เซลลฟอส – เรคยาวิค *** ล่ าแสงเหนือ ***

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็ นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลาง
แม่น้ าตามธรรมชาติ ชมหาดทรายด า
ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยหิ น สี ด าและเม็ด ทราย
รวมทั้ง แนวหิ น บะซอลต์ (เกิ ด จาก
ลาวาภู เขาไฟที่ แข็ งตัว อย่างรวกเร็ ว
เมื่ อ เจอน้ ากับ ทะเลที่ เ ย็น ) รู ปทรง
เหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และใน
บริ เวณนี้ ยัง เต็ ม ไปด้ว ยบรรดานก
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นกแก้วทะเล
หรื อ พัฟฟิ่ น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
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คา่

นาท่ านชมความงามของนา้ ตกเซลยาลันส์ ฟอส (SeljalandsFoss) ซึ่งเป็ นน้ าตกที่สวยงามอีกแห่ งหนึ่ งของ
ไอซ์แ ลนด์ มี ค วามสู ง ประมาณ 62
เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ าสโกก้า นา
ท่ านออกเดิ น ทางต่ อสู่ เมื อ งเซลล์
ฟอสส์ SelFoss (130ก.ม.ใช้ เ วลา
ประมาณ 01.30 ช.ม.) เมือ งสวยริ ม
ชายฝั่ ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส
กับ ธรรมชาติ อ ัน สวยงาม มี เวลาให้
ท่ า นเ ดิ น เล่ นช มเ มื อ งเ ก็ บ คว า ม
ประทับใจกับธรรมชาติ บ ริ สุท ธิ์ ได้
เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งเรยาวิค(60ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 01.00 ช.ม.)
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Reykjavik Light Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง

บ่ าย

*** พิเศษสุ ด นาท่ านออกตามล่ าแสงเหนื อโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์ ) ไกด์ ผ้ ชู านาญจะนาท่ านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็ นแสงเหนื อ
มากที่สุดใช้ เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็ นไป
ได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***

วันที่5

เรคยาวิค – ล่ องเรื อชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อ ล่องชมปลาวาฬReykjavik Whale Watchingซึ่งท่านจะได้สมั ผัสกับประสบการณ์
ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะ
ได้พบกับนกทะเลชนิ ดต่างๆ มากมาย รวม
ไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็ นพันธุ์
Killer Whale(Orca),Minke Whale
Humpback Whale นอกจากนั้น ท่ า นจะมี
โอกาสได้พบกับความน่ ารักของปลาโลมา
Dolphin ซึ่ งจะมาว่ายน้ าหยอกล้อท่ านอยู่
ข้างเรื ออย่างมากมาย ถือเป็ นความน่ ารั ก
และความงดงามทางธรรมชาติ ซ่ ึงมีเฉพาะ
ในดินแดนแถบนี้เท่านั้น *** บนเรื อมีชุด

กันหนาวบริการ บริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์
ในกรณี ที่ เ รื อยกเลิ ก ให้ บริ ก ารอั น
เนื่ องมาจากสภาพอากาศไม่ เอื้ออานวย
***
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เที่ยง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่ านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็ นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland)
หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารู ปกรวยคว่า มีน้ าตก
และธารน้ ารายรอบ เป็ นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้ มีความสู งประมาณ 463
เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา
Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่6

Reykjavik Light Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เปลีย่ นเสื้ อผ้า นา
ท่ านเดินทางสู่ บ่ อนา้ ร้ อน บลูลากูน Blue Lagoon
ซึ่ งเป็ นบ่ อน้ าร้ อนซึ่ งเต็ มไปด้ว ยแร่ ธาตุ มากมาย
อาทิ ซิลกิ า (Sillica) , พืชทะเล (blue green algae)
,โคลนซิลกิ า(Sillica Mud) , ฟลูออรีน (Fluoringe)
, โซเดียม (Sodium) , โปตัสเซียม (Potassium) ,
แคลเซี่ ย ม(Calcium), ซั ล เฟต (Salphate) ,
คลอรีน (Chlorine),คาร์ บอนไดออกไซด์ (Carbon
Dioxide) เป็ นต้น นอกจากนั้น ภายในบ่ อ น้ า
ร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ ซ่ ึงจะช่ วยให้ท่านผ่อน
คลาย และรั กษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยัง
ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ อีกด้วย ท่านจะได้สมั ผัส
กับความสบายตัว จากการลงแช่และอาบน้ าในบ่อ
น้ าร้ อนบู ลลากูน *** พิเศษ ทางบลู ล ากูน ได้

เรคยาวิค – บูล ลากูน – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง – อาหารค่าบนอาคารพาร์ ลาน

จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ในการเข้ าใช้ บริ การไว้ ให้ เรี ยบรอยแล้ ว อาทิ ครี มทาผิว, รองเท้ าแตะ และ
ผ้าขนหนู ให้ ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ อย่ างจุใจ ***
เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ า ชมโบสถ์ ฮั ล ล์ ก รี ม สคิร์ คยา
โบสถ์ป ระจ าเมื อ งที่ ใ ช้จ ัด งานพิ ธี ท าง
ศาสนาที่ สาคัญของประเทศซึ่ งมีรู ปทรง
สถาปั ต ยกรรมแปลกไม่เ หมือ นที่ ใ ดใน
โลก จากนั้ น อิส ระเลื อ กซื้ อ หาสิ น ค้ า
ท้ องถิ่นเป็ นของที่ระลึก ชมย่านถนนคน
เดินที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ
เรี ยงรายไปด้ว ยสิ น ค้า พิ้ น เมือ งและแบ

รหัสทัวร์ : THW6-AY-IS-2DEC19-23MAR20
รนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรื อห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง นา
ท่ านขึน้ ลิฟต์สู่ ช้ันบนสุ ดของอาคารพาร์ ลาน เป็ นตึกสไตล์ โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ ท่านชมวิว
ทิวทัศน์ ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารบนอาคาร พาร์ ลาน Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik พร้ อม
ชมวิวที่สวยงามของกรุงเรยาวิคในยามคา่ คืน

คา่

พักที่ :
วันที่7

Reykjavik Light Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เช้ า
10.25
15.55
16.50

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านสู่ สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์ แลนด์ ช้ ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง)
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY141

วันที่8

กรุงเทพฯ

07.25

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน เนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่ อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้ นาทัวร์ มี
อานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

ธ.ค. 62-มี.ค. 63
30 ธ.ค. 62-07 ม.ค. 63

110,900

110,900

106,900

26,900

120,900

120,900

116,900

27,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เฮลซิ งกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค-เฮลซิ งกิ-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อ
การประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็
ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้ อ
ประกันเพิ่ม
ค่าทิปพนักงานขับรถ & ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

รหัสทัวร์ : THW6-AY-IS-2DEC19-23MAR20
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

***สายการบินฟิ นน์แอร์ จากัดกระเป๋าที่ใช้ โหลดใต้ท้องเครื่ องได้ เพียง 1 ชิ้นเท่ านั้น นา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
และกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง 1 ชิ้น นา้ หนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั
และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็ บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัว หน้าทัวร์ และเหตุ สุดวิสั ยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่ นวีซ่ าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผู้ สารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษท
ั จะต้องใช้
เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15
ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ ยว ซึ่ งทางท่ านจะต้องเดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง
ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใ ช้ ใ นการยื่ นวีซ่ าท่ องเที่ย วทวีปยุโ รป ทางสถานทู ตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิ ใช่ บ ริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่ านที่ มีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่
เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวีซ่าทีท
่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่ านไม่ ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบิ นถ้า
ออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะต้องโดนค่ ามัดจาห้องใน 2 คื นแรกของการเดิ นทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตั๋ว เครื่ อ งบิ น หรื อ พาหนะ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดิ นทาง
ของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิ น
หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

รหัสทัวร์ : THW6-AY-IS-2DEC19-23MAR20
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มกี ารจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั
ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

