โคเปนเฮเกน – เรคยาวิค – The Sun Voyager – อาคารรัฐสภา – อาคารคอนเสิ ร์ต ฮอลล์ – Hofdi House
จัตุรัส ซิตี, ฮอลล์ – วงแหวนทองคํา – นํา, พุร้อนกีเซอร์ – นํา, ตกสโกก้ า – อุทยานแห่ งชาติธิงเลลีร์
ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – วิค – ธารนํา, แข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล – อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาเฟล
เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดํา – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค – เซลฟอสส – ล่ องเรื อชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล
แช่ นํา, แร่ บูล ลากูน – โบสถ์ ฮัลล์ กรีมสคิร์คยา – แฟรงค์ เฟิ ร์ ท – ช้ อปปิ, ง
*** ล่ าแสงเหนื อโดยทีมงานท้ องถิCนทีชC ํานาญเส้ นทาง ***

ออกเดินทาง ธันวาคม EFGH - มีนาคม EFGF

จุดเด่ นของรายการท่ องเทีCย ว
1. นําท่ านชมบ่ อนํา, พุร้อน Geysir ทีมC ีความสู งของนํา, พุถึง ENN ฟุต จากพืน
, ดิน
2. ขับรถสโนว์ โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารนํา, แข็งขนาดใหญ่ บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึCงเป็ นกลาเซีย ร์ ทใีC หญ่ ทสีC ุ ด
ในประเทศไอซ์ แลนด์ โดยมีเนื,อทีถC ึง 8,300 ตารางกิโลเมตร
3. นําท่ านออกตามล่ าแสงเหนือโดยรถโค้ ช (มีฮีทเตอร์ ) ไดร์ เวอร์ ไกด์ ผ้ ูชํานาญจะนําท่ านไปยังจุดทีมC ีโอกาสเห็นแสงเหนือมาก
ทีสC ุ ดใช้ เวลา ประมาณ b ชัC วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติทไีC ม่ สามารถคาดเดาได้ แต่ มีความเป็ นไปได้
สู งทีจC ะเกิดให้ เห็นในเวลากลางคืนช่ วงฤดูหนาว)
4. เข้ าชมถํา, นํา, แข็งอนาคอนดาสี ฟ้ าแสนสวย ซึCงท่ านจะได้ สัมผัสกับประสบการณ์ ใหม่ ในการท่ องเทีCยวอย่ างแท้ จ ริ ง
5. บ่ อนํา, ร้ อน บลูลากูน Blue Lagoon ซึCงเป็ นบ่ อนํา, ร้ อนซึCงเต็มไปด้ วยแร่ ธาตุมากมาย
6. อิสระให้ ท่าานช้ อปปิ, งสิ นค้ าย่ านโรเมอร์ หรื อ ถนน ZEIL วอล์ คกิง, สตรีท ถนนช้ อปปิ, งทียC าวทีสC ุ ดในโลกทีมC ีสินค้ าแบรนด์
เนมชืC อดัง อาทิ หลุยส์ วติ ตอง ชาแนล ร้ านนาฬิ กาหรู แบรนด์ ดัง เป็ นต้ น

วันแรกของการเดินทาง(m)
EE.NN

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ ค)

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิเคาท์ เตอร์ D สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ าง
ประเทศชั, น H โดยมี เจ้ าหน้ าทีบC ริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก

วันทีCสองของการเดินทาง(E) โคเปนเฮเกน – เรคยาวิค(ไอซ์ แลนด์ ) – ชมเมือง – The Sun Voyager
NN.FN
NG.bF
13.10
15.25

เหิรฟ้ าสู่ กรุ งโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทยเทียC วบินทีC TG950
ถึงกรุ งโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ ค เพืCอแวะเปลียC นเครืC อง / นําท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
จากนั,นเช็ ดค-อิน ต่ อเครืC องสู่ กรุ งเรคยาวิค ประเทศไอซ์ แลนด์
ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค(Reykjavik) เทียC วบินทีC FIENF
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น เคฟลาวิ ก เมื อ งเรคยาวิ ค
Reykjavik เมื องหลวงของประเทศไอซ์ แลนด์
หลัง ผ่ า นการตรวจคนเข้ าเมื องและศุ ลกากรแล้ ว

จากนั, น นํ า ท่ า นชม กรุ ง เรคยาวิ ค Reykjavik
เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์ แลนด์ ซึ งเป็ นเมือง
ที ได้ชื อว่าเป็ นเมื องหลวงที อยู่เหนื อ สุ ด ของโลก
และมี อากาศทีบริ สุทธิ& ที สุ ดในโลก นํ าท่ านเทีCย ว
ชมเมื อ งหลวงแสนสวยริ ม ชายฝัC ง ทะเลแห่ งนี,
โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็ นเมื องหลวงของประเทศไอซ์ แลนด์ และเป็ นเมืองหลวงทีตั*งอยู่ใกล้กบั ขั*วโลก
เหนือมากทีสุ ดโดยตั*งอยูไ่ ม่ไกลจากเส้นอาร์ กติกเซอร์ เคิลมากนัก ทําเลทีตั*งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ

คํCา

ซึ ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ ดิค เป็ นผูอ้ พยพคนแรกทีมาตั*งรกรากทีเรคยาวิกในปี ค.ศ. >?0 เมือเรคยาวิกกลาย
เป็ นเมืองทีเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและธุ รกิ จการประมง จึงได้มีการก่อตั*งให้เป็ นเมืองหลวง ปั จจุบนั เขตเมืองมี
ประชากรประมาณ BCD,DDD คน นําท่ านชม โซลฟาร์ (Sólfar หรื อ The Sun Voyager) งานประติมากรรมรู ปเรื อที
ตั*งอยูใ่ นกรุ ง Reykyavik สร้างขึ*นโดยช่างสลักชื อ Jon Gunnar Arnason ทีโดยคนส่ วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือ
สั ญ ลัก ษณ์ เ รื อไวกิ* ง แต่ จ ริ งๆแล้ว The Sun
Voyager มี ความหมายโดยนัยเดิ มว่า “เรื อแห่ ง
ความฝัน” และเป็ นบทสรรเสริ ญพระอาทิตย์ดว้ ย
โดยช่วงเวลาทีเหมาะกับการไปเยียมชมงานศิลปะ
ชิ* นนี* มากที สุ ด คื อฤดู ร้ อนในช่ วงกลางคื น
เนื องจากจะเป็ นช่ วงเวลาที มี ป รากฏการณ์
Midnight Sun หรื อพระอาทิตย์เทียงคืน ทําให้แม้
จะเป็ นเวลากลางคืนแล้วแต่ก็พระอาทิตย์ก็ยงั ไม่
ตกดิ น จากนั, นนําท่ านชมอาคารคอนเสิ ร์ต ฮอลล์
Harpa ชั*น นํา และศู น ย์ป ระชุ ม ที ด้า นนอกอาคารทํา ด้ว ยกระจกแห่ ง นี* มี ค วามสวยงามโดดเด่ น ริ มท่ า เรื อ การ
ออกแบบของ Harpa นั*นเป็ นความร่ วมมื อกันระหว่างสถาปนิ กชาวเดนมาร์ ก Henning Larsen, สถาปนิ กชาว
ไอซ์แลนด์ Batteriio Architects และ Olafur Eliasson ศิลปิ นชื อดัง ตัวอาคารเป็ นรู ปทรงเลขาคณิ ตและสร้ างด้วย
กระจก จึงทําให้สะท้อนแสงแดดอย่างงดงาม ชมการผสมผสานกันระหว่างตัวอาคารทีออกแบบเป็ นทรงเหลียมกับ
ทิวทัศน์ธรรมชาติของไอซ์แลนด์
บริการอาหารมื,อคํCา ณ ภัตตาคาร

พักทีC: Reykjavik Light Hotel / พักระดับใกล้ เคีย ง

วันทีCสามของการเดินทาง(b)
เช้ า

เทียC ง

เรคยาวิค – Golden Circle – นํา, พุร้อน Geysir
อุทยานแห่ งชาติธิงเลลีร์ – หมู่บ้านฮเวร์ เรเกร์ ดี – วิค

บริการอาหารมื,อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ
C กั
นําท่านออกเดินทางสู่ “เส้นทางวงล้อทองคํา” (GOLDEN CIRCLE) เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ งเป็ นทีตั*งของ
บ่ อ นํ* า พุ ร้ อ น ที มี ชื อ เ สี ย ง ม า ก ที สุ ด ข อ ง
ไอซ์แลนด์ นําท่านชม “บ่อนํ*าพุร้อนไกเซอร์ ”
(GEYSIR) ทีมีความสู งของนํ*าพุถึง 200 ฟุตจาก
พื*นดิ น ที พวยพุ่งสู่ ทอ้ งฟ้ าทุ กๆ 7-10 นาที และ
ถือเป็ นคําศัพท์ทีใช้เรี ยกนํ*าพุร้อนแบบนี* ทวโลก
ั
จากนั*น นําท่านชม นํ*าตก GULL FOSS หรื อ
นํ*าตกทองคํา (GOLDEN FALLS)ซึ งเป็ นนํ*าตก
ที มี ความสวยงามที สุ ด และใหญ่ ที สุ ดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ สายนํ*าทีใสสะอาดทีเกิดจาก
การละลายของธารนํ*าแข็งบนยอดเขาไหลลงมา
นําท่านเดินทางเข้าสู่ บริ เวณ “อุทยานแห่งชาติซิง
เควลลิ ร์ ” (THINGVELLIR NATIONAL
PARK) ซึ งทางองค์การยูเนสโกได้ข* ึนทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004
ชมจุดบริ เวณทีเคยเป็ นเป็ นรัฐสภา หรื อสถานที
แสดงความคิ ด เห็ น และคัด เลื อ กผู น
้ ํา ของชาว
ไอซ์แลนด์ มาตั*งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็ นพื*นที ที
ได้ ก ารยอมรั บ ว่ า มี ธ รรมชาติ ที สวยงามของ
ไอซ์ แ ลนด์ แ ห่ ง หนึ ง จากนั*นนํา ท่ า นชมรอย
แตกร้ าวของของโลก ทีมีความลึ กลงสู่ ใต้ดินถึ ง
14 เมตร ทีเกิดจากแผ่นดินไหว เมือปี ค.ศ. 1784
และทุก ๆ ปี รอยแตกนี* ก็จะขยายออกไปอีกถึงปี
ละ 1 เซนติ เ มตร นํา ท่ า น “ชมทะเลสาบ
PINGVALLAVATN” ทะเลสาบธรรมชาติทีมี
ขนาดใหญ่ทีสุ ดในไอซ์แลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คํCา

นําชม “ทะเลสาบเคริ ท” (KERID) เป็ นทะเลสาบทีเกิดขึ*นภายในปล่องภูเขาไฟ โดยปล่องภูเขาไฟนี* เกิดขึ*นในสมัย
โบราณ เชื อกันว่าทะเลสาบแห่ งนี* มี อายุประมาณ 3,000 ปี ซึ งดับแล้ว ในบริ เวณนั*นจะมี น* าํ ขังตัวอยู่ใต้ดินเป็ น
ลักษณะทีหาชมได้ยากมาก โดยปล่องภูเขาไฟแห่ งนี* มีความลึกประมาณ 55 เมตร กว้าง 170 เมตร อิสระให้ท่านชม
ความงดงามตามอัธยาศัยนําทุกท่านถ่ายรู ปคู่กบั ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (EYJAJALLAJIKULL) ภูเขาไฟอันโด่งดัง
ของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปี ค.ศ. 2010 ปั จจุบนั เป็ นสถานที ท่องเทียวทีสําคัญทีมีนกั ท่องเทียวแวะ
เวียนมาถ่ายรู ปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี* ทียอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิ มะตลอดทั*งปี อีกด้วยระหว่างทางท่านจะ
ได้สัมผัสกับธรรมชาติอนั งดงามยิง นําท่านชมหมู่บา้ นฮเวร์ เรเกร์ ดี (Hveragerði) หมู่บา้ นทีได้รับสมญานามว่า
“หมู่บา้ นแผ่นดินไหวหรื อหมู่บา้ นนํ*าพุร้อน” เป็ นหมู่บา้ นทีมหัศจรรย์สุดๆ เนื องจากลําธารทีไหลผ่านกลางหมู่บา้ น
เป็ นนํ*าพุร้อน(นํ*าแร่ ) ในเมื องจะมีชาวไอซ์แลนด์และนักท่องเทียวมาใช้บริ การกันอย่างเนื องแน่ น เป็ นธรรมชาติ
สุ ดๆ นอกจากนี* เมืองนี* ยงั มีกรี นเฮาท์ ทีใช้ปลู กพืชเมืองร้อนสําหรับบริ โภคภายในประเทศอีกด้วย เรี ยกได้ว่าเป็ น
เมืองทีอยูเ่ หนือทีสุ ดของโลกทีสามารถปลูกกล้วยได้ จากนั*น ออกเดินทางสู่ “เมืองวิก” (VIK) เป็ นหมู่บา้ นทางใต้สุด
ในไอซ์ แลนด์ ตั*งอยู่บนถนนวงแหวนรอบหลักของเกาะ เดิ นทางเข้าสู่ ทีพัก ให้ท่านได้ชืนชมกับธรรมชาติ อน
ั
บริ สุทธิ& อย่างเต็มที
บริการอาหารคํCา ณ ภัตตาคาร

ทีCพ กั : KRIA HOTEL หรื อทีCพ กั ระดับใกล้ เคีย ง
*** ท่ านสามารถเดินเล่ นชมความงามของธรรมชาติได้ อย่ างเต็มทีC การเกิดแสงเหนือเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติทีCไม่ สามารถ
คาดเดาได้ แต่ มีความเป็ นไปได้ สูงทีจC ะเกิดให้ เห็นในเวลากลางคืนช่ วงฤดูหนาว ***

วันทีCสีCของการเดินทาง(H)
เช้า

วิค – ทะเลสาบธารนํา, แข็ง โจกุลซาลอน – ถํา, นํา, แข็งอนาคอนดา
ชายหาดไดมอนด์ บีช – สกาฟตาเฟล – วิค

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก
นํา ท่ า นชม “ทะเลสาบแม่ น* ํา แห่ ง ธารนํ*า แข็ง ”
หรื อ “โจกุ ล ซาลอน” (JOKULSARLON) เป็ น
ทะเลสาบที เต็มไปด้วยภู เขานํ*าแข็ง ตั*ง อยู่ท าง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของไอซ์แลนด์ โดยจะมีกอ้ น
ธารนํ*าแข็ ง ที อยู่ ใ นทะเลมี ท* ัง ขนาดเล็ ก และ
ขนาดใหญ่ ต่ า งๆ มาเกยอยู่ช ายหาด อิ ส ระให้
ท่า นถ่ า ยรู ปตามอัธ ยาศัย จากนั*น เดิ น ทางสู่
ภู มิ ภ าควัท นาโจกุ ล ซึ งเป็ นสถานที ที เหมาะ
สําหรับการเยียมชมสิ งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ
แห่งหนึงของไอซ์แลนด์ นําท่านออกเดินทางสู่ “ถํ*านํ*าแข็งวัทนาโจกุล” หรื อ “ถํ*านํ*าแข็งอนาคอนดา”

เทียC ง
บ่าย

คํCา

(ANACONDA ICE CAVES) เป็ นถํ*านํ*าแข็งทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในไอซ์แลนด์ ซึ งโดยบางครั*งทีถูกเรี ยกว่าอนาคอน
ดา เนื องจากถํ*ามีความยาวและคดเคี*ยวเหมือนงู นําท่าน เข้าชมภายในถํ*านํ*าแข็งทีมีสีฟ้าใส ซึ งเป็ นอัญมณี ทีซ่ อนอยู่
ใต้ธ ารนํ*าแข็ ง วัท นาโจกุ ล (VATNAJOKULL)
โดยถํ*าอนาคอนดาและถํ*านํ*าแข็งคริ สตัลมีรูปร่ าง
และนํ*าแข็งสี ฟ้าใส มีความสวยงาม นําทางโดย
ไกด์ ท ้อ งถิ นผู ้ช ํา นาญเส้ น ทางเก็ บ ภาพความ
งดงามอย่างจุใจ (ถํ*านํ*าแข็งอนาคอนดา เมืองวัท
นาโจกุล (VATNAJUKULL) สามารถเข้าชมได้
ตั*ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคม ซึ งขึ* นอยู่ ก ับ สภาพ
อากาศ / นํ*าแข็ง กรณี ไม่สามารถเข้าชมได้ ทาง
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ& เข้า ชมถํ*า นํ*าแข็ง คัท ลา
เป็ นการทดแทน เข้า ชม “ถํ*า นํ*าแข็ ง คัท ลา”
(KATLA CRYSTAL ICE CAVES) ซึ งตั*งอยู่ใต้ธารนํ*าแข็งไมดาลโจคู ล นําท่านเปลี ยนการเดิ นทางเป็ นรถ
ขับเคลือนสี ล้อ (4WD SUPER JEEP) ชมวิวทิวทัศน์ทีแปลกตาระหว่างทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์ทอ้ งถินจะ
เตรี ยมรองเท้าตะข้อและหมวกกันน็อค ให้กบั ทุกท่าน เพือการเดิ นท่องเทียวอย่างปลอดภัย นําท่านเดิ นจากจุดจอด
รถประมาณ B• นาที จนถึงบริ เวณปากถํ*า ถํ*านํ*าแข็งคัทลา ตั*งอยู่บริ เวณภูเขาไฟคัทล่า ทีดับลงแล้ว นําท่านเข้าชม
ภายในถํ*านํ*าแข็งทีมีสีฟ้าสวยงาม นําทางโดยไกด์ทอ้ งถินผูช้ าํ นาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมและถ่ายรู ปภูเขานํ*าแข็งในระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ นําท่านเดินเล่นชายหาดนํ*าแข็ง
ICE BEACH หรื อทีเรี ยกกันว่า DIAMOND BEACH อิสระให้ท่านถ่ายรู ปความสวยงามตามอัธยาศัย นําท่านออก
เดินทางสู่ เขต “อุทยานแห่ งชาติสกาฟตาเฟล” (SKAFTAFELL) เป็ นส่ วนหนึ งของอุทยานแห่ งชาติวทั นาโจกุล นํา
ท่านเทียวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั*นหิ นลาวาที
แข็งตัว แบบทีท่านไม่เคยเห็นทีไหนมาก่อน
บริการอาหารคํCา ณ ภัตตาคาร

ทีCพ กั : KRIA HOTEL หรื อทีCพ กั ระดับใกล้ เคียง

วันทีCห้าของการเดินทาง(F)
วิค – ธารนํา, แข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล
นํา, ตกสโคคาร์ ฟอสส์ – หาดทรายดํา – เรคยาวิก – ล่ าแสงเหนื อ(Aurora Hunting)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางสู่ บริ เวณธารนํ*าแข็ง MYRDALSJOKULL GLACIER ธารนํ*าแข็งซึ งมีความหนาของนํ*าแข็งมาก
ทีสุ ดแห่ งหนึ งของประเทศ โดยทีบางจุดมีความ
หนาของนํ*าแข็งถึ ง 1 กิโลเมตร นําท่ านตืCนเต้ น
เร้ าใจกับการนัCงรถโฟร์ วิล (ขับเคลืCอนสีC ล้อ) ไต่
ขึ* นเขาที มี ค วามสู งชั น และมี ค วามสู งกว่ า
ระดับนํ*าทะเลถึ ง 1,000 เมตร จากนั*น มีเวลาให้
ท่ า น ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ ก า ร ขั บ ร ถ ส โ น ว์ โ ม บิ ล
(SNOWMOBILE) ในบริ เ วณธารนํ*า แข็ง ขนาด
ใหญ่ บ นกลาเซี ย ร์ (MYRDALJOKUL) ซึ งเป็ น
กลาเซี ยร์ ทีใหญ่ทีสุ ดในประเทศไอซ์แลนด์ โดย
มีเนื*อทีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร

*** การขับสโนโมบิล ขับคันละสองท่ าน หากต้ องการขับคนเดีย วจ่ ายเพิมC ท่ านละ 7,000 บาท ***
*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้ าลุย หิมะเตรีย มไว้ บริการทุกท่ าน ***
เทียC ง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่ านชม เรย์นิสดรั นก้าร์ (Reynisdrangar)
ซึ งเป็ นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที เกิ ดจากลาวา
ของภู เ ขาไฟ และก่ อ ตัว ขึ* นกลางแม่ น* ํ าตาม
ธรรมชาติ ชมหาดทรายดํา ที เต็มไปด้วยหิ นสี
ดําและเม็ดทราย รวมทั*งแนวหิ นบะซอลต์ (เกิด
จากลาวาภูเขาไฟทีแข็งตัวอย่างรวกเร็ วเมือเจอนํ*า
กับทะเลทีเย็น) รู ปทรงเหมื อนแท่งออร์ แกนใน
โบสถ์และในบริ เวณนี* ยังเต็มไปด้วยบรรดานก
ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง นกแก้ว ทะเล หรื อ
พัฟฟิ น (Puffin) นกทะเลท้องถินทีน่ารัก นําท่ าน
ชมความงามของ “นํ*า ตกสโคคาร์ ฟ อสส์ ”
(SKOGAFOSS) ซึ งเป็ นนํ*าตกทีสวยงามอีกแห่ ง
หนึ งของไอซ์ แ ลนด์ มี ค วามสู งประมาณ 62
เมตร ซึ งไหลมาจากแม่น* าํ สโกก้า นําท่ านชม

ความงามของนํ*าตกเซลยาลันส์ฟอส (SELJALANDSFOSS) ซึ งเป็ นนํ*าตกทีสวยงามอีกแห่ งหนึ งของไอซ์แลนด์

คํCา

มีความสู งประมาณ 62 เมตร ซึ งไหลมาจากแม่น* าํ สโกก้า นําท่านออกเดินทางต่อสู่ “เมืองเซลล์ฟอสส์ ” (SELFOSS)
(70 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1ช.ม.)เมืองสวยริ มชายฝัง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอนั สวยงาม มีเวลาให้
ท่านเดิ นเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริ สุทธิ& ได้เวลาสมควร นําท่านเดิ นทางสู่ “กรุ งเรคยาวิก”
(REYKJAVIK) (60 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ งเป็ นเมืองทีได้ชือว่าเป็ น
เมืองหลวงทีอยูเ่ หนือสุ ดของโลก และมีอากาศทีบริ สุทธิ& ทีสุ ดในโลก
บริการอาหารคํCา ณ ภัตตาคาร

ทีCพ กั : REYKJAVIK LIGHT HOTEL หรื อทีCพ กั ระดับใกล้ เคีย ง
*** พิเศษสุ ด นําท่ านออกตามล่ าแสงเหนือโดยรถโค้ ช (มีฮีทเตอร์ ) พนักงานขับรถผู้ชํานาญจะนําท่ านไปยังจุดทีมC ีโอกาสเห็น
แสงเหนือมากทีสC ุ ดใช้ เวลา ประมาณ b ชัC วโมง (การเกิดแสงเหนื อเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มี
ความเป็ นไปได้สูงทีจะเกิดให้เห็นในเวลากางคืนช่วงฤดูหนาว) ***

วันทีCหกของการเดินทาง(G)
เช้ า

เรคยาวิก – คาบสมุทรสไนล์ แฟลส์ เนสส์ – เคิร์กจูเฟล
ดินเนอร์ บนอาคารพาลาน(ชมวิว)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ
C กั

นําท่านเดินทางสู่ “คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์” (SNAEFELLSNES PENINSULAR) ไอซ์แลนด์ขนาดเล็ก มี
สถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติมากมาย อาทิ นํ*าตก,
ภู เ ขา,ทะเล จากนั*น เดิ น ทางสู่ “ภู เ ขาเคี ร์ ก จู เ ฟล”
(KIRKJUFELL) เป็ นภู เ ขาทางฝั งตะวัน ตกของ
ไอซ์ แลนด์ (WEST ICELAND) หนึ งในสถานที
ถ่ายภาพทิวทัศน์ทีมีชือเสี ยงมากทีสุ ดของไอซ์แลนด์
ในมุ มมองยอดเขารู ปกรวยควํา มี น* าํ ตกและธารนํ*า
รายรอบ เป็ นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็
ว่าได้ ภูเขาลูกนี* มีความสู งประมาณ 463 เมตร ไม่ว่า
จะมาเทียวทีนีในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั*งปี

เทียง
บ่าย

คําC

โดยเฉพาะในหน้าหนาวทีจะมองเห็นภูเขา KIRKJUFELL ปกคลุมไปด้วยหิ มะสี ขาว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางกลับสู่ กรุ งเรคยาวิก จากนั*น อิสระเลือกซื* อหาสิ นค้าท้องถินเป็ นของทีระลึก ชมย่านถนนคนเดินที
สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรี ยงรายไปด้วยสิ นค้าพื*นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื* อสิ นค้า
ตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรื อห้างสรรพสิ นค้าชื อดัง จากนั*นนําท่านขึ*นลิฟต์สู่ ช* น
ั บนสุ ดของตึกพาลาน

(PERLAN) เป็ นตึกสไตล์โมเดิร์น ซึ งมีภตั ตาคารอยูด่ า้ นบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุ งเรคยาวิกอย่างเต็มที
แบบ 360 องศา
บริการอาหารมื,อคําC ณ ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik พร้ อมชมวิวทีสC วยงามของ
กรุ งเรคยาวิกในยามคําC คืน

ทีCพ กั : REYKJAVIK LIGHT HOTEL / หรื อทีCพ กั ระดับใกล้ เคียง

วันทีCเจ็ดของการเดินทาง(…)
เช้ า

เรคยาวิก – ชมเมือง – อาคารรัฐสภา – อาคารคอนเสิ ร์ต ฮอลล์
แช่ นํา, แร่ บลู ลากูน(Blue Lagoon)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ
C กั
จากนั*นนําท่านชมกรุ งเรคยาวิค Reykjavik นําท่านถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจําเมือง โบสถ์ฮลั ล์กรี มสคิร์คยา
(Hallgrímskirkja) เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์
ทีสู งทีสุ ดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสู งถึ ง
74.5 เมตร สร้ า งตามแบบ สถาปั ต ยกรรม
แนวอิ มพราสชันนิ ส เริ มก่ อสร้ างตั*งแต่ปี1945
แล้ ว เสร็ จปี ค.ศ.1986 บริ เวณด้ า นหน้ า ของ
โบสถ์ย งั มี อนุ สาวรี ยข์ องเลฟร์ อี ริก สัน (Leifr
Eiriksson) ยืนตระหง่ า นอยู่เบื* อ งหน้า ซึ งใน
ประวัติศาสตร์ ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็ นชาว
นอสร์ ชาติ ยุโ รปคนแรกที ไปเหยี ย บดิ น แดน
แถบอเมริ กาเหนื อซึ งรวมถึ งกรี นแลนด์ด้วย โดยอนุ สาวรี ยน
์ * ี สหรั ฐอเมริ กามอบให้แก่ไอซ์ แลนด์เนื องในโอกาส

เทียC ง
บ่าย

เฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี นําท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รู ปทรงทันสมัยและ นําท่านไปชมสถานทีสําคัญอีก
แห่ งหนึ งคือ Hofdi House บ้านทีมีเรื องราวในประวัติศาสตร์ ของชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้เป็ นทีรับรองและจัดเลี*ยง
ผูน้ าํ 2 ประเทศมหาอํานาจผูย้ งใหญ่
ิ
ในการยุติสงครามเย็น ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
จากนั*นนําท่านเก็บภาพประภาคารกรอตต้า (Lighthouse) ทีตั*งอยู่ริมชายฝังเป็ นจุดชมวิวท้องทะเลทีสวยงามของ
กรุ งเรคยาวิค จากนั*นนําท่านเดิ นทางสู่ บ่อนํ*า
ร้อน บลูลากูน Blue Lagoon ซึ งเป็ นบ่อนํ*าร้อน
ซึ งเต็ ม ไปด้ ว ยแร่ ธาตุ ม ากมาย อาทิ ซิ ลิ ก า
(Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิ ลิ
กา(Sillica
mud), ฟ ลู อ อรี น (Fluoringe),
โซเดี ย ม(Sodium), โปตั สเซี ย ม (Potassium),
แคลเซีC ย ม(Calcium),
ซั ล เฟ ต(Salphate),
คลอรี น Chlorine),
คาร์ บอนไดออกไซ ด์
(Carbon Dioxide) เป็ นต้น นอกจากนั*นภายในบ่อนํ*าร้อนบูลลากูนยังมีเกลื อแร่ ซึงจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และ
รักษาโรคทีเกียวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลังอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัว จากการ
ลงแช่และอาบนํ*าในบ่อนํ*าร้อนบูลลากูน

*** พิเศษ ทางบูลลากูน ได้ จดั เตรีย มอุปกรณ์ ในการเข้ าใช้ บริการไว้ ให้ เรี ย บรอยแล้ ว อาทิ ครี มทาผิว, รองเท้ า
แตะ และผ้ าขนหนู ให้ ทางมีเวลาผ่ อนคลายกับการแช่ นํา, แร่ อย่ างจุใจ ***
คํCา

บริการอาหารคํCา ณ ภัตตาคาร

ทีCพ กั : Hotel Keflavik / หรื อทีCพ กั ระดับใกล้ เคีย ง
วันทีCแปดของการเดินทาง(ˆ)
เช้ า
D?.C•
BC.D•

เคฟลาวิค – แฟรงค์ เฟิ ร์ ท – ชมเมือง – ช้ อปปิ, ง

บริการอาหารเช้ าแบบกล่ อง
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ ง แฟรงค์เฟิ ร์ ท ประเทศเยอรมัน โดย
สายการบินไอซ์แลนด์ แอร์ เทียวบินที FI520
เดิ นทางถึ งกรุ งแฟรงค์เฟิ ร์ ท ประเทศเยอรมัน นํา
ท่ านชมเมื อ ง “แฟรงค์ เฟิ ร์ ท” หรื อ แฟรงค์ เฟิ ร์ ท
อัม ไมน์ เป็ นเมืองทีมีประวัติต่อเนืองอันยาวหลาย
ศตวรรษเคยเป็ นสถานที ซึ
งกษัต ริ ย์แ ละ
จัก รพรรดิ ห ลายพระองค์ เ คยใช้ ป ระกอบพิ ธี
ราชาภิ เ ษก ตั*ง อยู่ริม ฝั งแม่น* ํา ไมน์ (Main river)

คํCา

และเป็ นทีตั*งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิ ร์ ท และธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิ ร์ ท เป็ นเมืองทีรํารวยทีสุ ดในกลุ่ม
สหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริ มณฑลมีประชากรประมาณ • ล้านคน ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ งเป็ นจัตุรัสที
เก่าแก่ทีสุ ดในเมือง ด้านข้างก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซึ งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของจัตุรัสโรเมอร์ บ้านเรื อน
และร้านค้าในเขตเมืองเก่ายังคงอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมดั*งเดิมไว้ได้อย่างน่าทึง นําท่านเข้าสู่ ถนน ZEIL คือถนนช้อป
ปิ* งและสถานทีชั*นนําในการซื* อสิ นค้าในเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต โดยเฉพาะอย่างยิงพื*นทีระหว่าง Konstablerwache และ
Hauptwache ทีถูกเรี ยกว่า The Fifth Avenue ของเยอรมันทีมีทุกอย่างให้เลือกสรร ทั*งร้านบูติก ร้านค้าทีเต็มไปด้วย
สิ นค้าจากต่างประเทศ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักทีC: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรื อระดับใกล้เคีย ง
วันทีCเก้ าของการเดินทาง(Š)
เช้ า
mb.FN

บริการอาหารมื,อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ
C กั
ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเทียC วบินทีC TG ŠEm

วันทีCสิบของการดินทาง(mN)
NG.EN

แฟรงค์ เฟิ ร์ ท – กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
********************************************************

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียC นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืCองจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน
เนืCองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศทีCทางคณะเดินทางในขณะนั,น เพืCอความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนําทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั,นทั,งนีก, ารตัดสิ นใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะ
เป็ นสํ าคัญ

อัตราค่ าบริการ (รวมทิปพนักงานขับรถ)
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ C ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า BC ปี
พักกับผูใ้ หญ่ B ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ า BC ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ C ท่าน (เสริ มเตียง)

พักเดียว
เพิมท่านละ

03 – 1E ธ.ค.64
28 ธ.ค.GH – 0G ม.ค.65
22 ม.ค. – 31 ม.ค.65
12 – 21 ก.พ.65
17 – 26 ก.พ.65
03 – 1E มี.ค.65
17 – 2G มี.ค.65
2H มี.ค. – 02 เม.ย.65

mGE,ŠNN
mGŠ,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN

mGE,ŠNN
mGŠ,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN
mGE,ŠNN

mF…,ŠNN
mGH,ŠNN
mF…,ŠNN
mF…,ŠNN
mF…,ŠNN
mF…,ŠNN
mF…,ŠNN
mF…,ŠNN

bN,ŠNN
bN,ŠNN
bN,ŠNN
bN,ŠNN
bN,ŠNN
bN,ŠNN
bN,ŠNN
bN,ŠNN

(กรุ ณาสํ ารองทีน
C ัCงล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย ˆ สั ปดาห์ เพืCอความสะดวกในการยืCนวีซ่ า)
รวมค่ า RT-PCR TEST ก่ อนกลับประเทศไทยแล้ วหากมีการยกเลิกการตรวจทางบริษทั จะคืนเงินให้ b,NNN บาท

อัตราค่ าบริการนีร, วม
ค่าตัว‹ เครื องบินไป - กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิค // แฟรงค์เฟิ ร์ ท-กรุ งเทพฯ(หรื อสลับประเทศก่อนหลัง)
ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน BC ช.ม./วัน
โรงแรมทีพักตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ*น •-Ž เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล
เทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เทียวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง B
ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ •,DDD,DDD บาท (ชึ*นอยูก่ บั เงือนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่านอายุเกิน ?• ปี
ท่านต้องซื* อประกันเพิม
ค่ าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพัก (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนืองจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพทีแฝงตัว
เข้ามาในโรงแรมทีพัก และเพือความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)

อัตราค่ าบริการนีไ, ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื องดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน* าํ มันทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทยวันล่ะ BDD บาท / ต่อท่าน / ต่อวัน (หากท่านประทับใจในการบริ การ)

เงืCอนไขการสํ ารองทีCนัCง และการชําระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชําระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนทีเหลื อกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั*นจะถื อว่าท่านยกเลิ กการ
เดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ& ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า BD วัน หากกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ& ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น* ี เมือเกิ ดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนืองจากรายการทัวร์ น* ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ& การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ& ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั*งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทั*งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริ ษั ทจะทํา การยืC น วีซ่ า ของท่ า นก็ต่ อเมืC อ ในคณะมี ผ้ ู สํา รองทีCนัC ง ครบ mN ท่ า น และได้ รั บ คิ ว การตอบรั บจากทาง
สถานทูต เนื องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัว‹ เครี องบิน , ห้องพักทีคอนเฟิ ร์ มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ BD ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่าง
ถูกต้อง
 หากในช่ วงทีCท่า นเดิ น ทางคิ ว วีซ่ า กรุ๊ ปในการยืC น วีซ่ า เต็ ม ทางบริ ษ ท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ& ในการยืนวีซ่าเดี ยว ซึ งทางท่า น
จะต้องเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั คอยดูแล และ
อํานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ
C ช้ ในการยืCนวีซ่ าท่ องเทียC วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที
มีความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีสถานทู ตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านั*น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน

กรณีวซี ่ าทีCท่านยืCนไม่ ผ่านการพิจ ารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายจริงทีเC กิดขึน
, ดังต่ อไปนี,
- ค่ าธรรมเนีย มการยืCนวีซ่ าและค่ าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั*งสิ* นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ ามัด จําตั•วเครืC องบิน หรื อตั•วเครืC องบินทีCออกมาจริ ง ณ วันยืCนวีซ่ า ซึ งตัว‹ เป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว‹ เครื องบินถ้าออกตัว‹ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมทีท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่ วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน Ž•-’D วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว‹ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว‹
ตามจริ งเท่านั*น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน C
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง BDD% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี*แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจ ารณาวีซ่ า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิŽในการยึดค่ าใช้ จ่ ายทั,งหมด mNN%
 ทางบริ ษัทเริC มต้ น และจบ การบริ การ ทีCสนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว‹ เครื องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี* เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั*นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ


เงืCอนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั*งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําทีต้อง
การันตีทีนังกับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วันขึ*นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-1• วัน – เก็บค่าบริ การทั*งหมด 100%

เอกสารทีCใช้ ในการยืCนขอวีซ่ า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีCสถานทูตเพืCอสแกนลายนิว, มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเC หลืออายุใช้ งานไม่ ตํCากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั,น ) 1.5 X 2.0 นิว, จํานวน 3 รู ป ขึ*นอยูก่ บั ประเทศทีจะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าทีมีชือผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ m ฉบับ ( สถานทูต รับบัญชี ออมทัพ ย์ เท่ านั,น ส่ วนบัญชี อืCนๆนอกจากออมทรัพ ย์ และ
เอกสารแสดงทางการเงินอืCนๆ สามารถยืCนแนบเพิมC เติมได้ ทั,งนีเ, พืCอให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ชือแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สํ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพ ย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณา
สะกดชือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาทีท่านจะใช้ยืนวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํCากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั*ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ งจดหมายต้องออกโดยทีว่าการอําเภอ
สํ าเนาบัตรประชาชน หรื อ สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สํ าเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สํ าเนาใบเปลียC นชืC อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั*ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั*งนี*ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีททีC ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิŽในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่ าของท่ าน เนืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีมC เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจีC ะเดินทางไปท่ องเทียC วยังประเทศตามทีรC ะบุเท่ านั,น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ&ใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ*นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั*งนี*จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

