EHC-AY-8D-ICELAND-SUMMER

8 วัน ไฮไลท์ ไอซ์ แลนด์
เยือนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยแห่ งไอซ์ แลนด์
ประเทศที่ได้ รับการกล่ าวขานจากนักท่ องเที่ยวทั่วโลกว่ า “มหัศจรรย์ สวรรค์ บนดิน”

เริ่มต้น….

119,900 บาท

(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่ รวมค่าทิปต่ างๆแล้ว)
เรคยาวิก – สโนว์ โมบิลตะลุยทุ่งนา้ แข็ง – หาดทรายดา – ล่ องเรื อธารนา้ แข็งโจกุลซาลอน
ไดมอนบีช – นา้ ตกกูลฟอสส์ – นา้ พุร้อนเกย์ ซีร์ – โกลเด้ นเซอร์ เคิล ซิงเควลลีร์
สโกการ์ ฟอสส์ – ภูเขาเคิร์กจูเฟล – ล่ องเรื อชมปลาวาฬ - แช่ นา้ แร่ บลูลากูน
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 10-17 ต.ค. / 17-24 ต.ค. 2562
ราคาทัวร์ 125,900 บาท : 16-23 พ.ค./ 13-20 มิ.ย./ 23-30 ก.ค./ 10-17 ส.ค. 2562

EHC-AY-8D-ICELAND-SUMMER

8 วัน ไฮไลท์ ไอซ์ แลนด์





วันแรก
20.30 น.
23.25 น.
วันที่สอง
05.55 น.
07.45 น.
08.35 น.

โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว เที่ยวสบายๆ สัมผัสบรรยากาศไอซ์แลนด์แบบเต็มๆ
สัมผัสธรรมชาติเย็นสุดขั้ว ณ ดินแดนที่ใกล้ข้วั โลกเหนือที่สุด ประเทศไอซ์แลนด์
สัมผัสประสบการณ์ ขับรถสโนว์โมบิล, ล่องเรื อธารนํ้าแข็ง, ล่องเรื อชมปลาวาฬ, แช่น้ าํ แร่ บลูลากูน
แนะนํา....ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องไปชมความมหัศจรรย์ของประเทศไอซ์แลนด์
กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงกิ
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน G (แถว G 10-15) ประตูทางเข้าที่ 4
อาคารผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟิ นน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY144 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่า และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ เฮลซิงกิ
เรคยาวิก – นา้ ตกสโกก้าฟอสส์ – ขับรถสโนว์โมบิล – วิก (พักค้าง 2 คืน)
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่กรุ งเรคยาวิค
ออกเดินสู่สนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบิน AY991
เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์
นําท่านออกเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางด้านใต้ (South Shore) ของไอซ์แลนด์ ซึ่งมีชื่อเสี ยงในเรื่ องของการ
ค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็ นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงทําให้ประเทศแห่ งนี้ ได้รับการยก
ย่องให้เป็ นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณู ปโภคอีกด้วย นําท่านชม
ความสวยงามของนํ้าตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss Waterfalls) ความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของ
นํ้าตกที่ เป็ นธรรมชาติ ซึ่ งแผ่กระจายมาจากหน้าผาสู ง แรงกระแทกของปลายสายนํ้าเกิ ดเป็ นละอองฟุ้งไปทั่ว
บริ เวณ ทําให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิ ร์นเติบโตปกคลุมหินที่เรี ยงรายริ มลําธารเบื้องล่างอย่างสวยงามโอบล้อมไป
ด้วยทุ่งลาวา โตรกผาและหุบเหว เป็ นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผูท้ ี่มาเยือนไอซ์แลนด์

EHC-AY-8D-ICELAND-SUMMER
กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สโกการ์ (Skogar Folk Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณกลางแจ้ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1949
สถานที่ซ่ึงรวบรวมคอลเลคชัน่ โบราณแสดงความเป็ นมาและชีวิตความเป็ นอยูใ่ นอดีตของชาวนอร์ ดิค ได้เวลานํา
ท่านเดินทางสู่ทุ่งนํ้าแข็งเมียร์ดาล นําท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่ งในชีวิตกับการนั่งรถจิ๊ปสู่ ทุ่งนํ้าแข็งขนาด
ใหญ่ ให้ท่านได้ขบั รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งนํ้าแข็งเมียร์ ดาล (Myrsdaljokull) โดยสโนว์โมบิล 2 ท่านต่อ 1
คัน บนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนื อที่อยู่สูงที่สุดของโลก ซึ่งมีความกว้างใหญ่เป็ นอันดับ 4 พื้นที่ กว่า 596 ตาราง
กิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งนํ้าแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชัว่ โมง (ทัวร์มีบริ การชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก,
ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) ได้เวลานําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Dyrholaey Hotel *** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สาม

วิก – หาดทรายดา – ล่องเรื อธารนา้ แข็งโจกุลซาลอน – ไดมอนด์บีช – วิก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมและถ่ายรู ปกับ หาดทรายสี ดาํ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึ กกร่ อนของหิ นลาวาและแนวหิ นบะ
ซอลต์ นับเป็ นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่ งบนโลก ให้ท่านได้บนั ทึกภาพความสวยงาม
และแปลกตาของหาดทรายดําแห่ งไอซ์แลนด์ ได้เวลานําท่ านเดิ น ทางสู่ ธารนํ้าแข็งโจกุลซาลอน (Jokulsalon
Glacier) ทะเลสาบธารนํ้าแข็ง ซึ่งรู ้จกั กันเป็ นอย่างดีว่าเป็ นทะเลสาบธารนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์
เกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบนั มีพ้นื ที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึก
ของนํ้าในทะเลสาบถึง 200 เมตร

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ การล่องเรื อชมภูเขานํ้าแข็ง (ขึ้นกับสภาพอากาศ) แต่โดยปกติเรื อจะเปิ ดให้บริ การ
ตั้งแต่เดือน พ.ค.- ต.ค. เท่านั้น ให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ปภูเขานํ้าแข็งในระยะใกล้ ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก หรื อ
ภูเขานํ้าแข็งก้อนโต ๆ เรี ยงรายโผล่พน้ พื้น นํ้าของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่ อให้เกิ ดสี สันสวยงาม น่ า
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ประทับใจยิ่ง นับ ได้ว่าเป็ นภาพธรรมชาติ ที่มี อยู่เ พีย งไม่ กี่ แห่ งในโลก ได้เวลานําท่ า นชมหาดไดมอนด์บี ช
(Diamond Beach) หาดทรายสี ดาํ ที่มีกอ้ นนํ้าแข็งใหญ่น้อยลอยจากธารนํ้าแข็งมาเกยใกล้ๆบริ เวณหากมองเป็ น
เหมือนก้อนเพชรที่วางเรี ยงรายอยูบ่ นหาดทราย นับว่าเป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านผ่านชมทัศนียภาพของ อุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell
National Park) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวม
ไว้ซ่ึงธรรมชาติอนั แปลกตาหลายสิ่งอยูท่ ี่เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสู งเสี ยดฟ้าที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารนํ้าใสซึ่งไหล
ริ นจากภูเขาสู ง รอบๆเป็ นป่ าแคระอันอุดมสมบูรณ์ดว้ ยต้นเบิร์ชแคระ และทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บาน
สะพรั่งในฤดูดอกไม้ผลิของแต่ละปี ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็ นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆทําให้เกิดแนว
แตกเป็ นเสาเหลี่ยม ถือได้ว่าเป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอนั น่ าทึ่ง จนเข้าสู่ เขตอุทยานฯที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2
ตั้งอยูใ่ ต้ธารนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรี ยกว่า Vatnajokull มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารนํ้าแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรป
รวมกัน และขนาดความหนามากที่สุดหนาประมาณ 1,000 เมตร สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่โรงแรมที่พกั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Dyrholaey Hotel *** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่สี่

นา้ ตกเซลยาลันส์ ฟอสส์ – นา้ ตกกูลฟอสส์ – นา้ พุร้อนกีร์เซอร์ - อุทยานแห่งชาติชิงเควลลิร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ านชม นํ้าตกเซลยาลัน ส์ฟอสส์ (Seljalansfoss Waterfalls) นํ้าตกที่ มีชื่อเสี ย งของไอซ์แลนด์ ซึ่ งบริ เวณ
ด้านหลังม่านนํ้าตกสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กูลฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชมความงาม
ของ นํ้าตกกูลฟอสส์ หรื อ ไนแองการ่ าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็ นนํ้าตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็ น
1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองคํา” สถานที่ที่ผมู ้ าเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อนํ้าตก Gullfoss นี้ มา
จากคําว่า Gull ที่แปลว่าทองคําและ Foss ที่แปลว่านํ้าตก เมื่อรวมกันหมายถึงนํ้าตกทองคํา เป็ นหนึ่ งในความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างใน
ระดับความสูงกว่า 30 เมตร ได้เวลา
(Geysir)

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

คํ่า

นําท่านชม นํ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) นํ้าพุร้อนหรื อเกย์ซีร์ ซึ่งเป็ นที่มาของคําว่า กีเซอร์ ที่ใช้กนั ทัว่ โลก นํ้าพุ
ร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสู งกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นนํ้าพุ
ร้อน ช่ว ยให้อากาศอบอุ่นเย็น สบาย และรัฐบาลได้นาํ ประโยชน์จ ากแหล่งความร้อนทางธรรมชาติ น้ ี มาเป็ น
พลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทวั่ ประเทศ จากนั้นนําท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทาง
วงกลมทองคํา หรื อ (Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิ ดทั้ง แกะ วัว
ม้า ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ นําท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายใน อุทยานแห่งชาติซิง
เควลลิร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์ก ารยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ร ะหว่างรอยแยกของหุ บเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติ ที่ใหญ่ ที่สุด ใน
ไอซ์แลนด์ ใกล้ก ับ คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภู เขาไฟเฮนกิ ลล์ Hengill เป็ นจุ ด กําเนิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์และทางธรณี วิทยา เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่าง
ทางแวะชมร่ องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้วมีน้ าํ ท่วมขังจนเป็ นทะเลสาบ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ กรุ งเรคยาวิค
(Reykjavik)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Grand Hotel Reykjavik / Radisson Blu / Iceland Air Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)
วันที่ห้า

ภูเขาเคิร์กจูเฟล - แซเฟลล์โจกุล กลาเซียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองกรุ นดาร์ฟจอร์ดูร์ เป็ นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สามารถ
ดึงดูด นักท่องเที่ยวจํานวนมากจากทั้งในไอซ์แลนด์และต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะมีโอกาสได้
เพลิดเพลินไปกับความงามของธรรมชาติ อันแสนเงียบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝั่งตะวันตกของอ่าวแคบๆในเขต
เมืองกรุ นดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463
เมตร เป็ นภูเขาที่มีทรงสวยงามและได้รับความนิยมมากในหมู่นกั ไต่เขา ใกล้ๆภูเขายังมีน้ าํ ตกขนาดเล็กๆที่สวยงาม
มากแห่งหนึ่งอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมหมู่บา้ นชาวประมง (Fishing Village) จากนั้นนําท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ แซเฟลล์
โจกุล กลาเซียร์ (Saefellsjokull Glacier) ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งกลาเซียร์ที่สวยงามแห่งแหลมสแนเฟลเนส (Snaeffelsness
peninsular) ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหาดทรายสีดาํ (Black Beach) หรื อ จะเป็ นหินลาวาที่เกิดจากการ
ปะทุของภูเขาไฟใต้ทอ้ งทะเลนานนับล้านปี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเรคยาวิค

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Grand Hotel / Radisson Blu / Iceland Air Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่หก

เรคยาวิก –

– แช่ นา้ แร่ บลูลากูน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านล่องเรื อชมปลาวาฬ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ในการล่องเรื อ) กิจกรรมอันเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวใน
การดูปลาวาฬแบบธรรมชาติโดยนัง่ เรื อกู๊ดโบ๊ต หรื อเรื อไม้ซ่ึงออกแบบให้โต้คลื่นลมได้อย่างนิ่ มนวล ปลาวาฬที่
อาศัยอยู่ในน่ านนํ้าแถบนี้ จะมี 3 สายพันธุ์ดว้ ยกัน คือ วาฬมิงค์ หรื อ ในสําเนี ยงภาษาไอซ์แลนด์ เรี ยกว่า มิงคี
(Minke) , วาฬหลังค่อม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรื อชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3
ชัว่ โมง (บนเรื อมีชุดกันหนาวบริ การ) (บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณี ที่บริ ษัทฯ เรื อยกเลิกให้ บริ การอันเนื่ องมาจาก
สภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย)

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย
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นําท่านชม เพอร์ลนั (Perlan) หรื อ The Pearl เป็ นสถานที่ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้สาํ หรับต้อนรับแขกบ้านแขก
เมืองโดยสถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์ เป็ นผูอ้ อกแบบ อาคารรู ปทรงคล้ายลูกโลกครึ่ งวงตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังนํ้า
มองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็ นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรี ม,พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ไวกิ้ง, สวน
นํ้า และร้านขายของที่ระลึก
นําท่านชมเมืองเมืองเรคยาวิก (Reykjavík) และถ่ายรู ปกับสถานที่สาํ คัญต่างๆ
ของเมืองหลวงแห่งไอซ์แลนด์ นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ฮลั ล์กรี มสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนา
คริ สต์ที่สูงที่ สุดในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่ งของเมือง โบสถ์น้ ี มีความสําคัญในฐานะเป็ น ศาสนสถาน
เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของสถาปนิ กกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเป็ นผูอ้ อกแบบสถาปั ตยกรรม
แนวอิมพราสชัน่ นิสท์ เริ่ มสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทัง่ แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี นํา
ท่านเดินทางสู่เมืองกริ นดาวิกสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรื อ ทะเลสาบสี ฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพระดับ
โลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่ งนี้
อิสระให้ท่านแช่ น้ าํ แร่ ธรรมชาติ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพัก ผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริ ก าร
ผ้าขนหนูให้ท่าน กรุ ณาเตรี ยมชุดว่ายนํ้าและหมวกคลุมผมไปด้วยสําหรับการแช่น้ าํ แร่ ในบลูลากูน ***

คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Radisson Blue Keflavik Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เฮลซิงกิ

เช้า
07.00 น.
09.25 น.
15.50 น.
17.30 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแร
นําท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรคยาวิก
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชัว่ โมง)
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY89
สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งเทพฯ

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

07.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน ไฮไลท์ ไอซ์ แลนด์
เยือนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยแห่ งไอซ์ แลนด์
ประเทศที่ได้ รับการกล่ าวขานจากนักท่ องเที่ยวทั่วโลกว่ า “มหัศจรรย์ สวรรค์ บนดิน”
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 10-17 ต.ค. / 17-24 ต.ค. 2562
ราคาทัวร์ 125,900 บาท : 16-23 พ.ค./ 13-20 มิ.ย./ 23-30 ก.ค./ 10-17 ส.ค. 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (AY) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
( เอา เครื่ องบิน BKK – HEL – KEF - HEL- BKK) หักค่าตั๋ว

ตุลาคม 2562
พ.ค. – ส.ค. 2562
119,900
125,900
14,000
18,000
115,900
121,900
75,000 – 110,000
30,000

30,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2562) **

ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2
ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่ นวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์ แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินฟิ นน์แอร์ (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ นํ้าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, 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-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,500 บาท (เรี ยกเก็บในอินวอยซ์)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 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 เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
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เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศเดนมาร์ ก
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ)
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 พืน้ ฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้)
ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สู ติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
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10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ตอ่ เนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อ
ผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั 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)

EHC-AY-8D-ICELAND-SUMMER

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

8 วัน ไฮไลท์ ไอซ์ แลนด์
เยือนดินแดนแห่ งขั้วโลกเหนือ เที่ยวครบเมืองสวยแห่ งไอซ์ แลนด์
ประเทศที่ได้ รับการกล่ าวขานจากนักท่ องเที่ยวทั่วโลกว่ า “มหัศจรรย์ สวรรค์ บนดิน”
ราคาทัวร์ 119,900 บาท
10-17 ต.ค.2562
17-24 ต.ค. 2562
ราคาทัวร์ 125,900 บาท
16-23 พ.ค2562
13-20 มิ.ย.2562
23-30 ก.ค.2562
10-17 ส.ค. 2562
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/

เลขที่
สะสมไมล์

DBL/ TRP)

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุม่ เชงเก้น

(รบกวนเอเย่ นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะค่ ะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นงั่ ........................................................................................ เอเย่นต์...............................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์.........................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** กรุณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

